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Inwestycje w sołectwach
szkoła

Kuźniczysko

Centrum
przesiadkowe
Niebawem w sąsiedztwie
dworca kolejowego w Trzebnicy rozpocznie się budowa
dworca autobusowego.

Str. 6

Zawodnik miesiąca
akademii Polonia
Trzebnica

Nagrodę z rąk burmistrza
Marka Długozimy odebrał
Filip Rojewski.

Str. 28
Świetlica
Kuźniczysko

Świetlica
Ligota

Świetlica
Księginice

Dzięki staraniom burmistrza Marka Długozimy w sołectwach Gminy Trzebnica prowadzone są liczne inwestycje. W miejscowościach Księginice, Ligota Trzebnicka oraz Kuźniczysko powstają trzy nowoczesne
świetlice, które już niebawem będą doskonałym miejscem spotkań i integracji mieszkańców. W Kuźniczysku trwa także modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej. Jak podkreśla burmistrz, te inwestycje to
kolejne cegiełki w budowaniu w pełni nowoczesnej infrastruktury w sołectwach na terenie gminy. Str. 8-9
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Trzebnicki Budżet
Obywatelski 2018
13 marca rusza piąta edycja
Budżetu Obywatelskiego
Gminy Trzebnica.
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Wizytówka Gminy Trzebnica
– rozmowa z burmistrzem Markiem Długozimą
Zapraszamy do przeczytania przedruku wywiadu, którego burmistrz Marek Długozima
udzielił Serwisowi Samorządowemu Polskiej Agencji Prasowej.
Panie burmistrzu,
jaki był rok 2017
w Gminie Trzebnica?

▶ Tr ze b nic k a Je d y nk a na nowo st a ł a się p o d st awówk ą , w ra -

c aj ąc do s wej t rad ycj i. B y ł o to m oż liwe d z ię k i b lis ko 5 - mi linow y m inwe st ycjom p r ze p rowad zony m p r ze z b u rmist r z a
M ark a D ł u goz im ę. O d 13 pa ź d z ie rnik a d z ie c i m o g ą c ie s z yć
się t ą w p e ł ni nowo c ze sną p l acówk ą.

– Rok 2017 był kolejnym dobrym
rokiem na drodze rozwoju naszej
gminy. Przeprowadziliśmy kompleksowy remont Gimnazjum
nr 1, które wraz z reformą edukacji stało się ponownie Szkołą
Podstawową nr 1. Koszt przygotowania placówki na potrzeby
reformy wyniósł ponad 4 mln
zł. Rozpoczęliśmy budowę żłobka połączonego z przedszkolem,
a także obiektu sportowo-rekreacyjnego. Pierwszy ze wspomnianych budynków pomieści pięć oddziałów przedszkolnych oraz trzy
oddziały żłobkowe, w drugim
znajdą się cztery sale do squasha,
sala do spinningu oraz fitness i siłownia. Obiekt sportowy będzie
uzupełnieniem Gminnej Strefy
Aktywności, która funkcjonuje
przy Gminnym Parku Wodnym
Trzebnica-ZDRÓJ. Od lipca ubiegłego roku, mieszkańcy, ale i goście, mogą korzystać tam z czterotorowej kręgielni, siłowni czy
poprawić swoją kondycję na sali
do treningu typu cross.
Która z obecnie
realizowanych inwestycji
jest największa?

▶ W p iąte k 22 .12 . 2017 r. o f icjalne go ot warc ia 30 k il om e -

t r owe go o dc ink a nowej S -5 do konali – Wice ministe r Rozwoju – And ż e lik a M oż d ż anows k a , Pose ł na Sej m R P Piot r
B ab iar z , Woj ewo d a D o lnoś l ąs k i Pawe ł H re niak , D y re k tor
w ro c ł aws k ie go o d d z ia ł u G e ne ralnej D y re kcji D ró g K rajo w yc h i Au tost rad Lid ia M arkows k a , Bu rmist r z G miny Tr ze b nic a M are k D ł u goz im a oraz St ar ost a Tr ze b nic k i Wal de m ar
W yso c k i oraz p r ze d st awic ie l e w y konawc y inwe st ycj i. Ty m
s amy m Tr ze b nic a z ys k a ł a nowe o k no na ś wiat .

▶ W 2017 r o ku r oz p o c z ę ł a się b u dowa ż ł ob k a , p r ze d s z ko l a

oraz ob ie k t u sp or towo - re k re ac yj ne go, a t ak że hali wido wis kowo - sp or towej . Bu dowę inwe st ycj i , k tóre ju ż nie ba we m b ę d ą s ł u ż yć mie s z k ańcom osob iśc ie nad zoruje b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

– W 2019 roku nasze inwestycje uzupełni hala widowiskowo-sportowa za 20 mln zł, której
budowa już się rozpoczęła. Będzie
ona drugą najdroższą inwestycją
w powojennej historii Trzebnicy
– pierwszą był wspomniany park
wodny. Podobnie jak rozbudowa i termomodernizacja Szkoły
w Kuźniczysku – jednej z miejscowości należących do Gminy
Trzebnica. Szkoła po remoncie
zwiększy swój metraż o ponad
800 m². I to nie jedyna inwestycja
w sołectwach, których nasza gmina liczy aż 42. Nowe świetlice powstają w Księginicach, Kuźniczysku i Ligocie, a za chwilę będziemy
ogłaszać przetargi na kolejnych
siedem obiektów tego typu. Powstała także nowa droga, która
połączyła Szczytkowice i Brzyków, a w partnerstwie z Powiatem Trzebnickim udało nam się
wyremontować i oddać do użytku
kolejną część strategicznej drogi
z Trzebnicy do Ujeźdźca Małego – 3,5-kilometrowy odcinek
do Szczytkowic posiada ścieżkę
rowerową, a także zostanie oświetlony. W tym roku rozpoczniemy również rewitalizację Winnej
„Kociej” Góry, na której terenie
utworzony zostanie Trzebnicki

Park Kulturowy „Winna Góra”.
Głównym celem projektu jest
ochrona i udostępnianie zasobów
przyrodniczych oraz należyte zabezpieczenie i wyeksponowanie
wielkiej tajemnicy, jaką skrywają
nasze wzgórza. To właśnie tu prof.
Jan Burdukiewicz odkrył ślady
bytowania homo erectusa sprzed
500 tys. lat. To najstarsze w Polsce
ślady obecności człowieka. Dzięki
rewitalizacji mieszkańcy i turyści
zyskają wiedzę o miejscu tak ważnym dla historii ewolucji człowieka. Koszt budowy to 12 780 750 zł.
Jest jeszcze jedna droga,
która w sposób symboliczny
stała się dla Trzebnicy
oknem na świat.
– Pod koniec 2017 roku do użytku oddano kluczową z naszego
punktu widzenia drogę ekspresową S-5 łączącą Wrocław i Poznań.
Teraz czas dojazdu z Trzebnicy
do Wrocławia zajmuje jedynie
10 min. Wszystko dzięki dogodnej lokalizacji Węzła Trzebnica.
Dzięki moim staraniom, jeszcze
w fazie projektowej drogi, węzeł
powstał tak blisko naszego miasta i stał się dla nas prawdziwym
oknem na świat. Teraz ci, którzy
chcą się związać z Trzebnicą, zamieszkać u nas, założyć rodzinę lub po prostu skorzystać z jej
licznych atrakcji i uroków, mogą
dotrzeć do nas zdecydowanie łatwiej, bezpieczniej, ale i szybciej.
Na terenach, które znajdują się
przy wspomnianej drodze ekspresowej, tworzymy Gminną
Strefę Inwestycyjną o łącznej powierzchni ponad 100 ha. W 2017
roku otwarta została tam pierwsza fabryka – Perfand LED – zajmująca się produkcją oświetlenia
ledowego.

Otwarcie S-5 to dopiero
początek usprawnień ruchu
i zwiększenia bezpieczeństwa,
kierowców, pieszych
i rowerzystów.
– Tak, w tym roku powstanie
szereg inwestycji z myślą o użytkownikach naszych dróg. Jak
wiadomo, wspomniany Węzeł
Trzebnica stał się dużym ułatwieniem dla naszych mieszkańców.
Główny dojazd do węzła stanowi
obecnie ul. Obornicka. Jeszcze
przed oddaniem do użytku S-5
zwróciłem uwagę na potrzebę
remontu tej ulicy. Chcę, by była
ona bardziej bezpieczna i wygodniejsza zarówno dla kierowców,
jak i mieszkańców. Zleciłem już
wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowej i niebawem
rozpocznie się remont. Powstanie tu nowy chodnik, bezpieczne
przejście dla pieszych i 70 miejsc
parkingowych. Kolejną dobrą
wiadomością jest powstanie rond.
Na początku roku przejęliśmy od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dwie główne ulice w naszym mieście – ul.
Prusicką i Milicką, co pozwoli
nam rozpocząć planowaną budowę rond. W znaczącym stopniu upłynnią one ruch w centrum Trzebnicy i pozwolą nam
na likwidację świateł drogowych.
Wzdłuż ul. Milickiej zbudowana
zostanie także ścieżka rowerowa
prowadząca do pobliskiej wioski
– do Ksieginic. Podobne ścieżki rowerowe połączą nasze mia-

▶ Je d ny m z waż niejs z yc h w yd ar ze ń minione go ro ku by ł y

O b c ho d y Jadwi ż ańs k ie , b ę d ące p o d su m owanie m 750 - l e c ia
k anoni z acj i nas zej ś wię tej . D o Tr ze b nic y p r z y by ł o 13 t ys .
p ie l g r z y m ów.

sto z Sulisławicami i Będkowem.
Łącznie powstanie ponad 12,5 km
dróg rowerowych, w tym ta najdłuższa – trasą dawnej kolei wąskotorowej. Poprowadzona zostanie ona w pasie chodników dróg
miejskich ulicami: Wrocławską,
Armii Krajowej, 3-go Maja, Oleśnicką, Henryka Brodatego i ul.
Prusicką, a poza granicami miasta w pasie drogi powiatowej na
trasie Nowy Dwór–Brzyków. Do
tego 143 miejsca postojowe. Na realizację inwestycji pozyskałem 7,5
miliona złotych dofinansowania,
które pochodzi z projektu „Budowa ścieżek rowerowych trasą
dawnej Kolei Wąskotorowej oraz
budowa centrów przesiadkowych
na terenie Gminy Trzebnica”.
Odpowiadając na głosy mieszkańców zleciłem także przygotowanie dokumentacji projektowej
dróg prowadzących z Jaźwin do
Koczurek oraz z Cerekwicy do
Masłowa. Nie możemy również
zapominać o planowanej budowie
sieci dróg wewnętrznych w Księginicach.
Coraz więcej osób chce
związać swoją przyszłość
z Trzebnicą. Z czego
to, Pana zdaniem, wynika?
– Posiadamy wszelkie atuty dużego miasta, będąc w dalszym
ciągu miejscowością, gdzie wszędzie jest blisko. Inwestujemy
w każdą dziedzinę życia od edukacji, przez sport i zdrowie, po
rozrywkę. W ciągu ostatnich lat
wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy: Gminne Centrum
Kultury z kinem 3D, Gminne
Centrum Medyczne, Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Muzyczną,
powstał Gminny Park Wodny
Trzebnica-ZDRÓJ ze wspomnianą wcześniej strefą aktywności,
budujemy żłobek, przedszkole,
obiekt sportowo-rekreacyjny
oraz halę widowiskowo-sporto-

wą z widownią, która pomieści
do 1000 osób.
Jednak Gmina Trzebnica
to nie tylko inwestycje.
– Oczywiście. Jesteśmy miastem
przyjaznym rodzinie. W 2013
roku jako pierwsza gmina na
Dolnym Śląsku, zaraz po Wrocławiu, wprowadziliśmy kartę
dla rodzin wielodzietnych –
„Trzebnicka Rodzina 3+”. Od tej
pory mogą one liczyć na zniżki,
tak w gminnych instytucjach, jak
i u prywatnych przedsiębiorców,
którzy zdecydowali się przystąpić
do programu. W roku ubiegłym,
jako pierwsza gmina i setny partner na terenie województwa, dołączyliśmy do ogólnopolskiego
programu „Karta Dużej Rodziny” Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej. Teraz również duże rodziny spoza Gminy
Trzebnica mogą skorzystać z jej
licznych atrakcji. Podjąłem także decyzję, by do naszych przedszkoli przyjąć wszystkie dzieci
3-, 4 – i 5-letnie. Łącznie ponad
200 dzieci. A nowo powstające
przedszkole wraz ze żłobkiem
da nam nowe możliwości w postaci utworzenia grup o profilu
np. muzycznym. Warto jeszcze
dodać, że Gmina Trzebnica jako
jedna z dziewięciu gmin województwa dolnośląskiego i jedyna
w Powiecie Trzebnickim przystąpiła do rządowego programu
Mieszkanie Plus. W związku
z podpisanym przeze mnie listem intencyjnym, w Trzebnicy
powstanie 30 nowych mieszkań,
których cena najmu będzie preferencyjna w stosunku do krajowego rynku nieruchomości.
Kiedy mówimy Trzebnica,
myślimy…?
– Miasto nowoczesne i dynamicznie rozwijające się z poten-

cjałem na przyszłość, leżące przy
wspaniałym lesie bukowym, stawach, otoczone „kocimi” górami
i sadami. Mamy zrewitalizowane parki i tereny spacerowe – tu
każdy znajdzie swoje miejsce odpoczynku i relaksu. Nie zapominamy również o bogactwie naszej
historii. Troszczymy się o nasze
dziedzictwo – pocysterski klasztor Sióstr Boromeuszek oraz bazylikę św. Jadwigi Śląskiej, naszej
patronki, której 750-lecie kanonizacji obchodziliśmy w ubiegłym
roku. Podczas kulminacyjnych
październikowych uroczystości,
do naszego miasta przybyło blisko 13 tys. pielgrzymów chcących
oddać jej cześć. Wierzymy także,
że Trzebnicy uda się przywrócić
status uzdrowiska, o co mocno
zabiegam. A już teraz wybudowane na naszych terenach uzdrowiskowych – jedyne w regionie
tężnie solankowe – zapewniają
odpowiedni mikroklimat mieszkańcom i odwiedzającym nas
gościom. W tej chwili Trzebnica
jest wolna od problemu, z którym
muszą się mierzyć inne miasta naszego regionu i Polski – od smogu. Właściwości lecznicze trzebnickiego powietrza potwierdzone
są badaniami przeprowadzonymi
na potrzeby starań gminy o przywrócenie statusu uzdrowiska.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe atuty, nie dziwi fakt, że
odnotowujemy stały wzrost liczby mieszkańców. Warto dodać,
że ponad połowa z nich to młode małżeństwa, które właśnie
z Trzebnicą postanowiły związać
przyszłość swojej rodziny. Mogę
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Gmina Trzebnica jest
od kilku lat jedną z najprężniej
rozwijających się gmin nie tylko
na Dolnym Śląsku, ale również
w skali całego kraju. Jesteśmy innowacyjni i nie boimy się odważnych decyzji.
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▶ N as z a g mina z k a ż d y m d nie m st aj e się p ię k niej s z a . N a z dj .

nowo o d d any de p t ak na u l . So lnej w raz z f ont anną z z ie mi.
War to r ów nie ż pamię t ać o nowej Al e i Z ako c hanyc h , k tóra
b ie g nie t u ż ob o k Parku So lid arnośc i.

▶ Uz d r owis kowe t rad ycj e p o d t r z y my wane s ą p r ze z j e d y ne
w p owie c ie tę ż nie , k tóre w y t war z aj ą l e c z nic z y mik r o k li m at . M ie s z k ań c y z miej sc a p o ko c hali nową inwe st ycj ę.

▶ Zrów noważony roz wój miast a i so ł e c t w nastę p uj e o d p o -

c z ąt ku u r zę dowania b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy. O d
te go c z asu p owst a ł o wie l e ś wie t lic , p l aców z abaw, d r ó g ,
c ho d ników i oś wie t l e nia . N a z dj . d r o g a ł ac z ąc a B r z y ków
i Szc z y t kowice o d d ana do u ż y t ku w r o ku u b ie g ł y m .
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Edukacja, sport i rekreacja
W czwartek 1 marca burmistrz Marek Długozima
wizytował teren budowy nowego przedszkola i żłobka wraz z placem zabaw oraz powstający przy nim
multifunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny. Była to
także dobra okazja, aby przyjrzeć się postępom prac
przy hali widowiskowo-sportowej oraz parkingom,
które posłużą przyszłym użytkownikom hali sportowej, szkoły podstawowej, przedszkola ze żłobkiem
oraz obiektu sportowego.
W przedszkolu i żłobku większość prac budowlanych wewnątrz
budynku została już wykonana.
Jeśli tylko pogoda pozwoli, rozpocznie się intensywna praca

związana z zagospodarowaniem
terenu wokół obiektu. Obecnie
trwa budowa placu zabaw, z którego korzystać będą dzieci uczęszczające do powstających placówek

oświatowych. Przypomnijmy –
zgodnie z zapewnieniem burmistrza – od września dla wszystkich dzieci znajdą się miejsca
w gminnych żłobku i przedszkolach. – Co ważne, już w 2010 roku
powstał nowy budynek przedszkolny przy przedszkolu nr 2.
Pozwoliło to na przyjęcie 120
dzieci. Teraz dzięki tej nowej inwestycji, już od września wszystkie dzieci znajdą miejsce w gminnych placówkach – skomentował
burmistrz. Warto dodać, że tuż za
płotem przedszkola i żłobka powstanie nowoczesny tor rowerowy, tzw. pumptrack, który będzie
kolejną nową, atrakcyjną propo-

zycją na aktywne spędzanie czasu
i rozwój ruchowy dla dzieci, młodzieży oraz rodzin.
W sąsiadującym z przedszkolem obiekcie multifunkcyjnym
powstają już boiska do squasha
i sala do spinningu. W związku
z ogromnym zainteresowaniem
siłownią i zajęciami fitness uruchomionymi w Strefie Aktywności Sportowej Gminnego Parku
Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ,
burmistrz Marek Długozima
podjął decyzję by zajęcia fitness
odbywały się również w nowym
obiekcie. Ponadto prowadzonych
będzie wiele różnego rodzaju zajęć, np. joga czy zajęcia z wyko-

rzystaniem ścianki wspinaczkowej. – Planuję również uruchomić
zajęcia pozwalające ćwiczyć jednocześnie rodzicom z dziećmi.
Chcę też tak zorganizować pracę
nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego, by w czasie, gdy hala
widowiskowo-sportowa przy SP2
będzie nadal w budowie, dzieci
z tej szkoły mogły odbywać w nim
lekcje WF-u – powiedział burmistrz.
Żłobek, przedszkole oraz nowy
obiekt sportowo-rekreacyjny zostaną oddane do użytku w tym
roku. Budowa hali widowiskowo
-sportowej ukończona zostanie
w 2019 roku.
[jus]

obiekt

sportowo-rekreacyjny
▶ Jak zapewnia burmistrz, do chwili zakończenia budowy hali sportowo-widowiskowej, dzieci ze Szkoł y Podstawowej nr 2, w ramach lekcji wychowania
fizycznego, będą mogł y korzystać z zaplecza obiektu multifunkcyjnego.

mie s z k ańców z naj d ą się c z te r y t ak ie p omie s zc ze nia .
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▶ Postę py p rac p r z y b u dowie ż ł ob k a i p r ze d s z ko l a sp rawd z a ł b u rmist r z

M are k D ł u goz im a . N a z dj ę c iu z p racow nik ie m w yd z ia ł u TI St anis ł awe m
Kos z a ł ko.
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▶ Wew nąt r z b u d y nku wię k s zość p rac zost a ł a ju ż w y konana .

HALA

4 widowiskowo-sportowa

plac zabaw

5

tor rowerowy

8

6 i strefa malucha

10

PumpTRACK

PARKING
Park & Ride
źródło: zdium.wroc.pl

8
▶ S al e e du k ac yj ne z ar ów no w p r ze d s z ko lu , j ak i ż ł ob ku wk rótce zost aną w yp os ażone w nowe m e b l e , z abawk i i p om o ce d yd ak t yc z ne.
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▶ O b e c nie t r wa b u dowa p l acu z abaw, z k tóre go ju ż nie bawe m b ę d ą kor z y-
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st ać d z ie c i uc z ę s zc z aj ące do ż ł ob k a i p r ze d s z ko l a .
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▶ Pr ze d p l acówk ą p owst aj e sce na , na k tórej d z ie c i b ę d ą m o g ł y p re ze ntować
s we t al e nt y.

▶ Co wa ż ne , ju ż w 2010 r o ku p owst a ł now y b u d y ne k p r ze d s z ko lny p r z y

Pr ze d s z ko lu nr 2 . Poz wo li ł o to na p r z yj ę c ie 120 d z ie c i. Te raz d z ię k i b u do wie ż ł ob k a i p r ze d s z ko l a , j ak z ap ew nia b u rmist r z , ju ż o d w r ze ś nia ws z ystk ie d z ie c i z naj d ą miej sce w g minnyc h p l acówk ac h .
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multifunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny
SQUASH, SPINNING, FITNESs i SIłownia
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Ku czci przodków

Dworzec autobusowy
Już niebawem ruszy budowa dworca autobusowego w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowej. W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się otwarcie ofert na budowę centrum
przesiadkowego przy ul. Kolejowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „BRUKPOL”
ze Strzelec Wielkich. Koszt prac wyniesie
blisko 2 mln zł.
Powstanie dworca autobusowego będzie wielkim ułatwieniem dla
mieszkańców podróżujących szynobusem do Wrocławia. Teraz będą

oni mogli przesiąść się do pociągu
wprost z autobusu lub na odwrót.
Dodatkowe miejsca parkingowe
zwiększą także przepustowość dla

▶ O t warc ie o fe r t . N a z dj . o d l ewej: Je r z y Chom kowic z z w yd z ia ł u TI , Zb ig niew Z ar ze c z ny
nac ze lnik w yd z ia ł u TI , b u rmist r z M are k D ł u goz im a oraz M onik a Bia ł as , M alwina Piase c k a
- L as k a i St anis ł aw Kos z a ł ko z w yd z ia ł u TI .

tych mieszkańców, którzy do stacji
dojeżdżają własnymi autami.
– Budowa dworca to spełnienie kolejnej obietnicy, jaką dałem

mieszkańcom naszej gminy. Tuż
po powstaniu centrum przesiadkowego, zyskają oni miejsce, gdzie
skupi się cały ruch komunikacji
publicznej. Dworzec autobusowy
i kolejowy będą ze sobą sąsiadować,
a dodatkowe miejsca parkingowe i wiata rowerowa dadzą odpowiedni komfort dla podróżujących
korzystających z różnych środków
transportu – mówi burmistrz
Marek Długozima i dodaje: – To
centrum to kolejny etap rozwoju
komunikacji gminnej. Wcześniej
wyremontowaliśmy teren znajdujący się przed dworcem oraz peron.
Powstały nowe miejsca parkingowe
i chodnik na ul. Kolejowej. W ubiegłym roku, wspólnie z przedstawicielami 20 podwrocławskich gmin
podpisałem także list intencyjny,
który dotyczy współpracy w zakresie dalszego rozwoju i współfinansowania Wrocławskiej Kolei
Aglomeracyjnej. Gwarantuje ona
rozwój infrastruktury i połączeń
kolejowych w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej, w tym także
tego prowadzącego do Trzebni-

cy. Przypomnę także, że w 2009
roku otrzymałem zaszczytny tytuł „Człowieka roku – przyjaciela kolei” za wkład w rewitalizację
nieczynnej wówczas linii kolejowej
Wrocław-Trzebnica. Warto dodać do tego rozwój komunikacji
miejskiej, z której korzysta wielu
mieszkańców, przemieszczając się
dzięki niej sprawnie pomiędzy najważniejszymi punktami na mapie
naszej gminy.
W ramach inwestycji powstanie
osiem miejsc postojowych dla autobusów, 36 miejsc parkingowych,
wiaty przystankowe oraz wiata rowerowa. Warto dodać, że centrum
przesiadkowe zbudowane zostanie
także w Brochocinie, a obie inwestycje są częścią wartego ponad
11 mln zł. projektu pn. „Budowa
ścieżek rowerowych trasą dawnej
Kolei Wąskotorowej oraz budowa
centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”, w ramach
którego powstanie łącznie 12,5 km
tras rowerowych i blisko 150 miejsc
parkingowych.
[sh]

▶ nic

▶ Pl an z agosp o d ar owania

te re nu p r z y u l . Ko l ej owej .

▶ Rów nie ż w Bro c ho c inie p owst anie ce nt ru m p r ze siad kowe.

Wi zj e l o k alną w te re nie o d by li b u rmist r z M are k D ł u goz im a
i se k re t ar z Danie l Buc z ak .

Tu powstanie
nowy dworzec
autobusowy

▶ Te re n ob e c ne go dworc a ko lejowe go ju ż nie bawe m z mie ni się w ce nt ru m p r ze siad kowe. Powst anie t u dwor ze c au tob u sow y z ośmiom a miejsc ami p osto jow y mi oraz do d at kowe miejsc a park ingowe.
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– Chcemy zaprosić nasze rodziny wywodzące się z tej wspólnoty,
które są rozsiane po całym kraju oraz wszystkich mieszkańców
Brochocina – mówią członkowie
komitetu organizacyjnego.
Pomysł ten spodobał się również burmistrzowi Markowi Długozimie. – Pamięć o naszych korzeniach to podstawa, na której
budujemy swoją przyszłość. Dzięki
tej inicjatywie młodzi mieszkańcy
Brochocina dowiedzą się o historii miejsca, w którym żyją. Dlate-

Siedemdziesiąt lat temu do podtrzebnickiego Brochocina trafiły rodziny przesiedlone z Kresów – ze
wsi Czyszki i Winniczki. W 1948 roku ufundowali
oni krzyż, który wraz z zamkniętą w nim kapsułą
czasu stanął w sercu miejscowości. Dziś potomkowie pierwszych osadników planują jubileusz, podczas którego spotkają się wszyscy żyjący członkowie
brochocińskich rodzin. O pomoc w jego organizacji
zwrócili się oni do burmistrza Marka Długozimy.

▶ M ie s z k ańc y Bro c ho c ina p op r osili b u rmist r z a M ark a D ł u goz im ę o wspar-

c ie re nowacji k r z y ż a , k tór y w 19 4 8 ro ku u fu ndowa ł y ro d z iny p r ze sie d l one
z K re sów i p om o c w or g ani z acj i ju b il e u s z u .
R

E

K

L

go też, zdecydowałem się pomóc
w organizacji jubileuszu poprzez
wsparcie renowacji pomnika oraz
jego otoczenia, a także uporządkowanie boiska wiejskiego, na którym odbędą się główne uroczystości – powiedział burmistrz i dodał:
– Doceniam członków komitetu
organizacyjnego za chęć kultywowania pamięci oraz tak liczną mobilizację do działania.
– Dziękujemy Panu burmistrzowi, bez którego wsparcia ciężko by
nam było myśleć o organizacji ju-

bileuszu. Jego pomoc posłuży nam
w utrwaleniu pamięci o naszych
rodzicach i dziadkach, o których
przypominać nam będzie odnowiony krzyż, przy którym spotykamy się podczas nabożeństw, tak
jak robili to nasi najbliżsi przez lata
– mówi pani Elżbieta Kot z komitetu organizacyjnego.
Prace rozpoczną się już niebawem, natomiast datę uroczystości
poznamy wkrótce.
[sh]

▶ N a z dj ę c iu b u rmist r z M are k D ł u goz im a w raz z se k re t ar ze m Danie l e m Bu c z ak ie m i c z ł onk ami komite t u or g ani z ac yj ne go.

A

M

A
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3 x Nowoczesność

Szkoła marzeń coraz bliżej

Trzy nowoczesne świetlice powstają w Gminie
Trzebnica. W Księginicach budowa jest już finalizowana, trwają prace wykończeniowe. Ligota
to gotowe mury i położona więźba dachowa, natomiast świetlica w Kuźniczysku ma już wylane
fundamenty. Z tego krótkiego opisu jasno wynika,
że mieszkańcy zyskają już niebawem wyczekiwaną przestrzeń rozrywki i integracji.

Córka już nie może się doczekać! Rozmawiam z innymi rodzicami i jesteśmy zbudowani tym, jak to
wygląda. To będzie szkoła z prawdziwego zdarzenia – mówi jedna z mam na widok nowego skrzydła budynku, gdzie pojawiła się już więźba dachowa. Powierzchnia użytkowa wyremontowanej
i rozbudowanej placówki będzie liczyła blisko
800 m². Postęp prac na budowie Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku podczas cotygodniowej narady sprawdzał burmistrz Marek Długozima.
Oprócz dachu, ekipa budowlana
zajmuje się obecnie montażem instalacji wewnątrz budynków. Kolejnym etapem robót będzie rozpoczęcie montażu drzwi i okien.
Prace prowadzi trzebnicka firma
KLIWO Wojciecha Klisowskiego.
– Będzie to szkoła nowa, choć
jej stara część pozostanie integralną częścią budynku. Zostanie
ona jednak przebudowana w taki
sposób, by standardami i funkcjonalnością dopasować się do powstającego nowego skrzydła, które

ze zmodernizowanym obiektem
połączy specjalny łącznik – powiedział burmistrz Marek Długozima
i dodał: – Patrząc na rozwój prac
i to jak już teraz wygląda nowa
szkoła, nie mam wątpliwości, że
podjęta przeze mnie decyzja o jej
rozbudowie i modernizacji była
decyzją słuszną. Skorzystają na
niej dzieci, które zyskają nowoczesną przestrzeń edukacji oraz rodzice, którzy nie będą już musieli
się martwić o swoje pociechy przemieszczające się pomiędzy dwoma
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▶ Teren budow y Szko ł y Podstawowej w Kuźnic z ysku wiz y tował burmistrz Marek D ługozima.
N a z dj ę c iu z p racow nik ami W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go St anis ł awe m Kos z ł ko
i Paw ł e m J ę d r zejews k im .

oddalonymi od siebie budynkami
szkolnymi. To, co im obiecałem,
już od września stanie się faktem –
zakończył.
– To będzie dla nas duży skok.
Ta rozbudowa i modernizacja sprawi, że już od września pod względem infrastruktury dołączymy do
najlepszych szkół w Gminie Trzeb-

nica. Cieszę się ogromnie i dziękuję burmistrzowi, że dotrzymał
danego słowa i stale rozwija naszą
placówkę. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że przecież powstało już u nas nowoczesne boisko
wielofunkcyjne, a także kolorowy
plac zabaw. Teraz czas na wspaniałą szkołę – powiedziała dyrektor

szkoły Elżbieta Taraszczuk-Gaweł.
Nowa szkoła będzie służyć dzieciom od początku roku szkolnego
2018/2019. To nie jedyna dobra
wiadomość dla mieszkańców Kuźniczyska, bowiem równocześnie
trwają prace związane z budową
świetlicy.
[sh]

Każda z nowych świetlic będzie
liczyła ponad 200 m2 powierzchni
użytkowej. Całkowity koszt ich
powstania to 2 399 377,67 zł, z czego 995 403,21 to dofinansowanie
pozyskane przez burmistrza Marka Długozimę.
– Co tu dużo mówić, budują
w takim tempie, że to się w głowie nie mieści. Dopiero co zaczęli,
a już zaraz będą kładli dach. Jestem
zbudowany tym, jak rozwija się
nasza Ligota Trzebnicka – mówi
jeden z mieszkańców i dodaje: –
Burmistrz obiecał nam boisko wielofunkcyjne i je wybudował, teraz
obiecał świetlicę i już jest prawie
gotowa. Jest za co dziękować.
Podobne nastroje panują rów-

nież w Księginicach, gdzie sołtys
i jednocześnie Radna Rady Miejskiej Maria Barbara Ciepluch odbiera wiele telefonów z zapytaniem
o możliwość rezerwacji powstającej świetlicy. – Czuję, że to będzie
naprawdę oblegane miejsce, skoro
już teraz jest tyle zapytań. Jako jedno z największych sołectw w Gminie Trzebnica, potrzebowaliśmy
takiego centrum integracji. Cieszę
się, że podejmując decyzję o jego
budowie, burmistrz dostrzegł tą
potrzebę. Ja ze swojej strony mogę
zapewnić, że zrobię wszystko, byśmy nie zmarnowali potencjału
tego miejsca – podkreśla sołtys.
Prace w Księginicach, jak
i w Kuźniczysku prowadzi ta

Świetlica
Kuźniczysko
▶ Ś w i e t l i c a w K u ź n i c z y s k u m a j u ż g o t o w e f u n d a m e n t y. P o s t ę p p r a c s p r a w d z a ł b u r m i s t r z
Marek D ługozima. Na zdjęciu z Pawłem Jędrzejewskim i Stanis ławem Koszał ko z w ydziału TI.

sama firma – NOVBAU Krzysztofa Nowickiego. Sam wykonawca
podkreśla, że lekka zima pomaga
w realizacji obu inwestycji, a ostatnie mrozy jedynie lekko opóźniły harmonogram prowadzonych

prac. Warto też zauważyć, że
w Kuźniczysku powstaje również
nowy budynek szkoły podstawowej, a w Księginicach jeszcze
w tym roku rozpocznie się budowa
sieci dróg wewnętrznych. Kolejne

świetlice, zgodnie z zapewnieniami burmistrza, powstaną m.in.
w Skarszynie, Nowym Dworze,
Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu,
Masłowcu oraz Będkowie.
[sh]

Świetlica
Księginice
▶ Więźba dachowa nowego skrzydła budynku wkrótce zostanie pokr y ta
dachem.

▶ Powie r zc hnia u ż y t kowa w y re m ontowanej p l acówk i b ę d z ie lic z y ł a b lis ko
8 0 0 m 2.

▶ W ś wie t lic y w K się g inic ac h t r waj ą p race w y końc ze niowe.

▶ O p ró c z miejsc a inte g racji , mie s z k ańc y K się g inic wk rótce z ys k aj ą sie ć
d r ó g wew n ę t r z nyc h .

Świetlica
Ligota
▶ Wew nąt r z b u d y nku t r wa m ont a ż inst al acj i. W nastę p nej ko l ej nośc i zost aną
z am ontowane o k na i d r z wi.

▶ Bu d y ne k s ali g imnast yc z nej zost anie p o d d any re m ontowi. Pop rawiony b ę d z ie st r op oraz z am ontowane o g r zewanie. O b o k s z ko ł y z naj duj e się nowo c ze sne b ois ko wie l o fu nkc yj ne i p l ac z abaw.

▶ N owe ce nt ru m inte g racj i p owst aj e t ak ż e w Ligo c ie.

▶ Bu d y ne k nie bawe m zost anie p o k r y t y d ac he m .
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Raport z działań Straży Pożarnej
Burmistrz Marek Długozima spotkał się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, by wysłuchać corocznego sprawozdania z działań trzebnickiej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem tych, prowadzonych na
terenie Gminy Trzebnica.
– Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej układa się bardzo dobrze.
Dziękuję wszystkim strażakom za
trud włożony w codzienną pracę
i służbę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców gminy. O tym, że doceniamy ich pracę niech świadczy
niejednokrotne wsparcie wyposażenia jednostki, w tym dofinansowanie zakupu wozu bojowego
– podkreślił burmistrz. W tym
miejscu warto również wspomnieć, że Gmina Trzebnica wspiera, stale doposaża i rozwija osiem
znajdujących się na jej terenie

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku, za ok. 1
mln zł, zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla
OSP Skoroszów. Wcześniej w Marcinowie powstała jedna z najważniejszych inwestycji związanych
z rozwojem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzebnica. Wybudowano nową remizę, a także
zakupiono wóz bojowy. Burmistrz
wspólnie z Komendantem Powiatowym bryg. mgr inż. Bogusławem
Brudem, oficerem prasowym mł.
bryg. Dariuszem Zajączkowskim
oraz Grzegorzem Hurkasiewiczem

Budżet Obywatelski
Przed nami piąta, jubileuszowa edycja
Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica. Ta forma konsultacji społecznych
pozwala zaangażować mieszkańców naszej gminy w proces jej zarządzania oraz
w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

▶ N a z dj ę c iu b u rmist r z M are k D ł u goz im a , kom e nd ant Kom e nd y Powiatowej Państ wowej
St ra ż y Poż arnej b r yg . m g r in ż . B o gu s ł aw B ru d , o f ice r p rasow y m ł. b r yg . m g r in ż . Dariu s z
Z aj ąc z kows k i i k p t . m g r in ż . G r ze gor z H u rk asiewic z z W yd z ia ł u O p e rac yj ne go.

z Wydziału Operacyjnego ustalili również tegoroczny plan działań i współpracy na linii KP PSP

w Trzebnicy – Gmina Trzebnica
oraz z jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej znajdującymi się

na naszym terenie. W tym m.in.
zakup średniego wozu bojowego
dla OSP w Cerekwicy.
[sh]

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że
w ciągu tych czterech lat funkcjonowania
Budżetu Obywatelskiego swój głos oddało ponad 20 tys. mieszkańców, a pod
głosowanie poddane zostały 63 projekty.
I choć wygrać w danej edycji może jeden
projekt, to już same pomysły zgłaszane
przez mieszkańców pokazują mi, w jakim kierunku mieszkańcy chcą rozwijać
naszą gminę. To właśnie Trzebnicki Budżet Obywatelski zwrócił moją uwagę
na potrzebę powstania m.in. jedynego
w powiecie trzebnickim parku dla psów,
czy zakup wozu bojowego dla OSP Skoroszów.
W 2017 roku do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica
wybrany został projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach”, na który swój ważny głos
oddało 1152 mieszkańców gminy. Przypomnę, że w IV edycji zgłoszono 11 projektów, każdy z nich został pozytywnie
zweryfikowany. Głosowanie trwało od 4
do 26 maja i po raz trzeci odbywało się
zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Łącznie oddano 2265 głosów,
w tym 2056 ważnych i 209 głosów nieważnych.

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter
zarówno inwestycyjny (w tym remontowy), jak i społeczny, np. sportowy lub artystyczny. Mogą być realizowane zarówno na terenie miasta jak i sołectw Gminy
Trzebnica (na terenie stanowiącym własność Gminy Trzebnica lub na terenie,
do którego gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością oraz terenie
nieobciążonym prawem osób trzecich).
Szczegółowe założenia programu konsultacji społecznych znajdują się w jego regulaminie, który znajdą Państwo na stronie www.trzebnica.pl w zakładce Budżet
Obywatelski.
Bardzo się cieszę, że tak duża liczba
mieszkańców wykazuje zainteresowanie
tą formą współdecydowania o wydatkach i zadaniach realizowanych w naszej
wspólnej przestrzeni. Z niecierpliwością
czekam na propozycje mieszkańców w V
edycji.
1.	Składanie propozycji

– 13.03 – 30.03
• Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy
Trzebnica może złożyć dowolną liczbę
propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

• Propozycje

należy składać na specjalnym formularzu, który można pobrać
ze strony internetowej trzebnica.pl lub
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego. Każda propozycja musi być poparta
10 głosami innych mieszkańców naszej
gminy. Wypełniony formularz można
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Gminy Trzebnica na 2018 rok

przekazać na 3 sposoby:
- listownie na adres: Urząd Miejski
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem
„Budżet Obywatelski 2018”)
- osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego
- elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.
pl
2. Weryfikacja zgłoszeń

–31.03 do 13.04

• Zgłoszenia

zostaną zweryfikowane
i przeanalizowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który sprawdzi czy zgłoszone
przez mieszkańców propozycje spełniają
wymogi udziału w programie. Zespół ten
przygotuje również listę propozycji zadań
poddanych pod głosowanie mieszkańców
oraz ewentualnie listę zadań, które zostały odrzucone ze względu na niedopełnienie wymaganych warunków.

3. Głosowanie mieszkańców

– od 16.04 do 20.05

• Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica (zameldowanie stałe bądź czasowe)
może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie. Kartę do głosowania można
pobrać ze strony internetowej trzebnica.
pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

3 sposoby:
– listownie na adres: Urząd Miejski
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem
„Budżet Obywatelski 2018”)
– osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego
– elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl
– elektronicznie za pomocą modułu do
głosowania, który udostępniony zostanie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” (za głosy
ważne uznane zostaną te, które wpłyną
do godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania).
4. Ogłoszenie wyników

– do 04.06
Na podstawie liczby zebranych głosów
mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie
ostateczna lista wybranych do realizacji
zadań.
5. Realizacja zadań

Zadania – zgłoszone i wybrane w ramach
głosowania przez mieszkańców – zostaną
zrealizowane w 2018 roku (z możliwością
kontynuacji i zakończenia w 2019 roku).
Marek Długozima

• Wypełnioną kartę można przekazać na
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ W M arc inowie p owst a ł a je d na z najważ niejs z yc h inwe st ycji z wiąz anyc h

z r oz woj e m O c hot nic zej St ra ż y Poż arnej w G minie Tr ze b nic a . W y b u dowa no nową re mi zę, a t ak że z aku p iono wóz b ojow y.

▶ W ubiegł ym roku, za ok. 1 mln zł, Gmina Trzebnica zakupiła średni samochód
ratowniczo-gaśniczy dla OSP Skoroszów. Na zdjęciu od lewej: prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba, Komendant Powiatowy PSP Bogusław Brud, Komendant Gminny PSP Kazimierz Grabowski oraz burmistrz Marek Długozima.
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II Seminarium o Edukacji
W Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyło
się II Seminarium o Edukacji zorganizowane przez
dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 we
współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
we Wrocławiu oraz przy wsparciu nauczycieli
i uczniów. Patronat Honorowy nad wydarzeniem
objęli burmistrz Marek Długozima oraz starosta
Waldemar Wysocki.
Tematem konferencji była rola
przedmiotów ścisłych w obecnym
świecie, metoda ich nauczania
oraz powiązania z innymi dziedzinami wiedzy. Szczególnie interesujący był temat o przyszłości
matematyki. Ważną częścią seminarium była prezentacja o dobrych
praktykach stosowanych w szkole przez nauczycieli matematyki,
informatyki i przedmiotów przyrodniczych. Ciekawym akcentem
był również film stworzony przez
grupę uczniów, promujący naukę
przedmiotów ścisłych. Jednym
z głównych celów serii seminariów
edukacyjnych jest również promowanie miasta i Gminy Trzebnica,
jako miejsc przyjaznych nauce
i edukacji.

Informacyjnie z sołtysami
Luty to ważny miesiąc dla rolników. Właśnie
w tym miesiącu zaczynają oni swoje przygotowania do nadchodzącej wiosny. Jednym z elementów tych przygotowań było spotkanie sołtysów z przedstawicielami Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego zorganizowane 9 lutego
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
W czasie jego trwania sołtysi mogli dowiedzieć się więcej
o nowych sposobach wypełniania
wniosków o dopłaty bezpośrednie, które od tego roku rolnicy
wypełnią jedynie przez Internet.
Zmiana ta ma usprawnić działanie całego systemu, a Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa już deklaruje, że przed
uruchomieniem kampanii na 2018
rok poprawi swoją aplikację „e-wniosek” tak, aby była ona bardziej
intuicyjna i zrozumiała dla rolników. – W ubiegłym roku z drogi
elektronicznej skorzystało nieco

ponad 11 tys. rolników, co daje 1%
wszystkich wypełnionych wniosków. Zrozumiałe są więc obawy
ludzi nie korzystających do tej pory
z tej formy ubiegania się o dopłaty.
To spotkanie ma pomóc w doinformowaniu sołtysów, a w konsekwencji także rolników – mówił
jeden z prowadzących.
Wszystkich zebranych przywitał gospodarz burmistrz Marek
Długozima. – Sołtysi to bardzo
ważna część naszej społeczności, są
oni przedstawicielami mieszkańców 42 sołectw, które znajdują się
na terenie naszej gminy. Często to
właśnie oni znają najlepiej potrzeby swoich lokalnych społeczności,
zwracając moją uwagę na konkret-

ne problemy. To dzięki Wam mogę
realizować zrównoważony rozwój
naszego regionu. Tak powstają
nowe świetlice, place zabaw, drogi,
chodniki czy oświetlenie – powiedział burmistrz i dodał: – Obecnie
nowe świetlice powstają w Księginicach, Ligocie i Kuźniczysku.
W tej ostatniej miejscowości realizujemy modernizację i rozbudowę
Szkoły Podstawowej. W partnerstwie z powiatem zakończymy
w tym roku budowę kluczowej drogi do Ujeźdźca Małego. Wcześniej
wyremontowaliśmy drogi prowadzące do Brochocina, Węgrzynowa i Malczowa. W roku ubiegłym
zleciłem również wykonanie drogi, która połączyła Szczytkowice

z Brzykowem. A w planach na ten
rok jest budowa świetlic w Skarszynie, Świątnikach, Koczurkach,
Brzeziu, Masłowcu, Będkowie
i Nowym Dworze oraz ścieżek
rowerowych, które połączą sąsiednie miejscowości z Trzebnicą.
Ale sołectwa to nie tylko inwestycje, lecz również wspaniali ludzie,
których to właśnie sołtysi mobilizują do działania. Dzięki temu
możemy poszczycić się rokrocznie
jednymi z najpiękniejszych dożynek w powiecie i województwie –
zakończył.
Spotkanie było także okazją do
przeanalizowania rynku szkoleń
i dyskusji z tym związanej.
[sh]

teresowanie pierwszą edycją, która
odbyła się 7 listopada ubiegłego
roku, zaproponowałem Pani dyrektor, by kolejne edycje odbywały
się w sali widowiskowo-kinowej
Kina Polonia 3D – zakończył. Druga edycja była zarazem pierwszą
z taką oprawą, co jak podkreślali
sami prelegenci podnosiło rangę
wydarzenia.
Gośćmi seminarium byli m.in.
Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we
Wrocławiu, dr Tomasz Greczyło –
adiunkt w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Dorota Roman-Judzińska – kierownik Wydziału Egzaminów Zakresu
Kształcenia Ogólnego w OKE we
Wrocławiu, Danuta Szuber – wieloletni dyrektor szkoły, Małgorzata Kolińska – prezes SAPLO oraz
dyrektorzy i nauczyciele powiatowych i gminnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Całość wydarzenia
uświetniły występy artystyczne.
[sh]

– Gratuluję pani dyrektor Kamili Możdzeń-Berbeć oraz paniom
wicedyrektorkom Monice Komisarczyk i Magdalenie Świderskiej
kolejnej już edycji konferencji, podczas której mogliśmy zapoznać się
z wieloma głosami eksperckimi
dotyczącymi nauki przedmiotów
ścisłych – powiedział burmistrz
Marek Długozima. – Widząc zain-

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a oraz st arost a Wal de m ar W yso c k i ot r z y m ali sp e cjalne p o d z ię kowania z a obj ę c ie Pat ronate m H onorow y m c y k lu se minariów e du k ac yj nyc h or g ani zowa nyc h p r ze z t r ze b nic k ie lice u m . N a z dj . r ów nie ż goś ć sp e cj alny Woj c ie c h M a ł e c k i – d y re k tor
O k r ę gowej Komisji Eg z aminac yj nej we Wro c ł awiu .

▶ Swoje w ystąpienia zapre -

zentowali: Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej we
Wrocławiu…

▶ Bu rmist r z p o d k re ś li ł wagę konfe re ncji. Po g rat u l owa ł je d no c ze śnie d y re ktor Kamili M oż d ze ń - B e rb e ć oraz paniom wice d y re k torkom M onice Komi s arc z y k i M ag d al e nie Świde r s k iej ko l ej ne go u d ane go se minariu m .
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▶ …Dorota Roman-Judzińska

▶ …d r Tom as z G re c z y ł o – ad -

– kierownik Wydziału Egzaminów Zakresu Kształcenia
Ogólnego w OKE we Wro cławiu oraz…

iu nk t w Z ak ł ad z ie N auc z a nia Fi z y k i I nst y t u t u Fi z y k i
D oś wiadc z alnej W yd z ia ł u
Fi z y k i i A st ronomii Uni we r s y te t u Wr o c ł aws k ie go.

▶ Lic z nie ze b rani gośc ie m o g li w ys ł uc hać w yst ąp ie ń na te m at r o li p r ze d mio tów śc is ł yc h w ob e c ny m ś wie c ie nau k i.
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

▶ So ł t ysów p r z y wit a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a , k tór y p o d k re ś li ł dob rą wsp ó ł p racę i w y nik aj ące z niej kor z yśc i d l a ws z yst k ic h 42 so ł e c t w G miny Tr ze b ni c a . Życ z y ł r ów nie ż u d ane go s z ko l e nia .

MILICKA 31

tel. 713 870 266
501 438 918
512 087 592
502 705 365

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl
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W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym
1 marca w całym kraju obchodzono Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowiono ku czci bohaterom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy po
zakończeniu II Wojny Światowej sprzeciwiali się
okupacji radzieckiej i narzucanemu reżimowi komunistycznemu. W Trzebnicy uroczystości odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, zebranych – delegacje
szkół, instytucji, związków kombatanckich i mieszkańców przywitał inicjator trzebnickich obchodów burmistrz Marek Długozima.
W swoim przemówieniu podkreślił, że Gmina Trzebnica zachowuje pamięć o bohaterach, którym
Polska zawdzięcza wolność i suwerenność. Poniżej prezentujemy
jego obszerne fragmenty:
Szanowni Zebrani, uczestnicy
naszej lokalnej edycji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych!
Gmina Trzebnica kultywuje
pamięć o bohaterach, którym zawdzięczamy wolną i suwerenną
ojczyznę, podejmujemy szereg
działań na rzecz przywrócenia
pamięci i oddania należnego hołdu tym, którzy przez lata byli skazani na zapomnienie – przypominają o nich m.in. Dęby Katyńskie,
Krzyż Katyński i Smoleński, Pomnik Sybiraków, Pomnik II Armii Wojska Polskiego, Pomnik

Generała Ryszarda Kuklińskiego,
ulica Armii Krajowej, Żołnierzy
Września, mamy rondo Żołnierzy Wyklętych. W zeszłym roku
podjąłem kolejną ważną decyzję
na drodze utrwalenia i uświetnienia pamięci bohaterów walczących o wolną Polskę. Powstał
Pomnik w Hołdzie Żołnierzom
Wyklętym, czy też Niezłomnym,
Niezapomnianym. W hołdzie
tym, którzy po zakończeniu II
Wojny Światowej – sprzeciwili się sowietyzacji Polski podejmując walkę z radzieckimi
służbami bezpieczeństwa i podporządkowanymi im służbami
w Polsce, tworząc antykomunistyczny i niepodległościowy ruch
partyzancki. W walkę z komunistycznym terrorem włączyło
się ponad dwieście tysięcy osób.
Byli wśród nich żołnierze „Orlika”, „Wołyniaka”, „Zagończyka”,
„Zapory”, „Łupaszki”, „Żelaznego”, „Jastrzębia”, „Nila” i wielu,
wielu innych. Byli oni niezłomni,
do końca wierni złożonej przysiędze, której słowa warto w tym

miejscu zacytować:
„Być wiernym Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej; stać
nieugięcie na straży jej honoru;
uczynić wszystko, co leży w mojej mocy dla wyzwolenia Polski
z pęt niewoli bolszewickiej oraz
krajowych czynników komunistycznych i dla osiągnięcia tego
celu ponieść wszelkie ofiary, aż
do ofiary z życia włącznie”.
Dla pełniejszej charakterystyki „Żołnierzy Wyklętych” warto
też przytoczyć korespondujące
z tą rotą słowa podpułkownika
Łukasza Cieplińskiego, prezesa
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” –
z jego ostatnich grypsów napisanych w celi śmierci:
„Co pewien czas zabierają
kogoś. Nadchodzi mój termin.
Jestem zupełnie spokojny. Gdy
będą mnie zabierać, to ostatnie
moje słowa do kolegów będą:
cieszę się, że będę zamordowany
jako katolik za wiarę świętą, jako
Polak za Ojczyznę i jako człowiek
za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że
Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona”.
Jego „termin nadszedł” 1 marca 1951 r., kiedy z wyroku komunistycznego sądu został zamordowany wraz ze swoimi sześcioma
oficerami. I właśnie w rocznicę tej
zbrodni już po raz kolejny obchodzony jest w naszym kraju Naro-

dowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Szacuje się, że w walce z komunistami zginęło ich od 50 do 100
tysięcy. Niezłomni zostali wyklęci
przez swych wrogów, którzy robili wszystko, by odebrać im część,
zatrzeć po nich wszelki ślad, by
na pustce, która po nich powstała, mogła zostać ustanowiona
Polska Rzeczpospolita Ludowa.
Okazało się jednak, że polscy
patrioci unieważnili ten wyrok.
Dzisiaj wyklęci powracają do narodowej pamięci, zawładnęli wyobraźnią młodych Polaków, którzy śpiewają o nich pieśni, piszą
wiersze o rotmistrzu Witoldzie
Pileckim, czy o Danucie Siedzikównie znanej pod pseudonimem
„Inka”. Nadszedł również czas,
że zostali oni godnie pogrzebani.
Dziś nabiera też niezwykłej mocy
troska młodziutkiej sanitariuszki

majora „ŁUPASZKI” wyrażona
w prośbie: „Powiedzcie babci, że
zachowałam się jak trzeba”.
Dumne dzieci wielkiego kraju
– Polski. Walczyli dla niej, z jej
imieniem na ustach ginęli. Nigdy
się nie poddali. Zachowali się jak
trzeba.
Szanowni Zebrani, pielęgnując
te wartości, trzeba jednak o nich
pamiętać. Nie dzielić Wyklętych
na dobrych i na złych. Zrozumieć złożoność ich wyborów. Nie
ma wątpliwości, że walczyli oni
o słuszną sprawę.
Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem
Żołnierzy Wyklętych przez delegacje samorządu, instytucji, kombatantów, harcerzy, przedstawicieli szkół, pocztów sztandarowych
i mieszkańców Trzebnicy.
[mc]

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y wit a ł inicjator g minnyc h ob c ho dów D nia Pamię c i Żo ł nie r z y W y k l ę t yc h b u rmist r z M are k D ł u goz im a . W s w y m p r ze m ówie niu p o d k re ś li ł , że G mina Tr ze b nic a z ac how uje pamię ć o b o hate rac h , k tór y m Po ls k a z awd z ię c z a wo lność i suwe re nność .

▶ D e l e g acj e z ł oż y ł y k wiat y p o d p omnik ie m Żo ł nie r z y W y k l ę t yc h . N a z dj . b u r mist r z M are k D ł u goz im a , s k arb nik B arbara K r o kows k a oraz p r zewo d nic z ąc y
R ad y M iej s k iej M ate u s z St anis z .

▶ Hołd Żołnierzom Niezłomnym złożyli m.in. p r ze d st awic ie l e s ł u ż b mu ndu r ow yc h .

▶ Na uroczystość przybył y liczne delegacje szkół, insty tucji, związków kombatanckich oraz mieszkańc y pragnąc y oddać cześć Żołnierzom Wyklętym.
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100 lat

to za mało...

Państwo Elżbieta i Jan Kunowie

19 lutego trzebniczanka pani Stanisława Jezierska obchodziła jubileusz 100 lat życia. W dniu urodzin jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina i przyjaciele. Życzenia, list gratulacyjny i kwiaty
osobiście pani Stanisławie wręczył burmistrz Marek Długozima.
– Tyle dobroci mnie dziś spotyka, takie wspaniałe listy otrzymałam. Szczególnie ten od pana burmistrza jest bliski mojemu sercu
– mówiła wzruszona Jubilatka.
– W dniu tego wspaniałego
Jubileuszu 100-lecia urodzin
zwracam się do Pani w imieniu
własnym oraz wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica z życzeniami zdrowia i pogody ducha
na kolejne lata. Była Pani świadkiem całego wieku historii, a rok
Pani urodzin to święto dla każdego Polaka, bowiem to właśnie
w 1918 roku Polska – po 123 latach niewoli – odzyskała niepodległość. Z tej też okazji chciałem
zaproponować, by została Pani
ambasadorką trzebnickich obchodów 100-lecia jej odzyskania.
Pani życie jest bowiem skarbnicą
wielu cennych i niezapomnianych
doświadczeń, które przekazane
przyszłym pokoleniom i przechowywane w ich pamięci będą
wskazówką do życia w obecnych
czasach – mówił podczas przyję-

cia urodzinowego burmistrz Marek Długozima, który następnie
odczytał i przekazał na ręce Pani
Stanisławy swój list gratulacyjny
oraz listy przesłane przez Prezesa
Rady Ministrów i Wojewodę Dolnośląskiego.
– Wraz z rodziną pragnę serdecznie podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie,
że w tym wyjątkowym dniu zechciał zaszczycić nas swoją obecnością, a mojej wspaniałej rodzinie za pamięć i wiele ciepłych
słów – powiedziała pani Jezierska.
Stanisława Jezierska urodziła
się 19.02.1918 roku w Jeziorach
Wielkich (obecnie województwo
kujawsko-pomorskie). Młodzieńcze lata spędziła w rodzinnej
miejscowości. Jak wspomina ju-

bilatka, jednym z najtrudniejszych wspomnień z tamtego okresu była wywózka do III rzeszy na
tzw. roboty przymusowe. Jej gehenna trwała 5 lat. Po zakończeniu II wojny światowej wróciła do
Polski. W 1945 roku poznała swojego przyszłego męża Franciszka
Jezierskiego (zm. 31.03.2012 r.).
Pobrali się w 1948 i jeszcze tego
samego roku osiedlili się w miejscowości Strzelin. W 1949 r. urodził się ich pierwszy syn Andrzej,
który aktualnie wraz ze swoją
żoną Barbarą mieszka w Trzebnicy. W 1950 r. przyszedł na świat
przyszedł ich drugi syn Zenon
(zm. 1950 r.), a dwa lata później
Włodzimierz (zm. 15.10.2012 r.).
Kilka lat po urodzeniu się trzeciego z synów, cała rodzina przeniosła się do wsi Nowy Dwór pod
Trzebnicą. Państwo Jezierscy

▶ Życ z e n i a , k w i a t y o r a z u p o m i n e k J u b i l a t c e S t a n i s ł aw i e
Jezierskiej wręczył burmistrz Marek Długozima.

spędzili tam szczęśliwie przeszło
40 lat, następnie z uwagi na wiek
i niedogodności w roku 2003 r.
przenieśli się do Trzebnicy, gdzie
do dnia dzisiejszego mieszka pani
Jezierska. – Mam wspaniałą rodzinę, która zawsze o mnie pamięta i troszczy się, szczególnie
moja wnuczka Ania i syn Andrzej
pomagają mi w codziennym życiu. Czuję się otoczona miłością,

a w tym wieku jest to bardzo ważne – podkreśla jubilatka.
Jak mówią bliscy pani Stanisławy, jest ona osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia.
Mimo podeszłego wieku wciąż
tryska optymizmem i pogodą
ducha.
[mc]

Państwo Elżbieta i Jan Kunowie poznali się w 1965 roku
na zabawie zorganizowanej dla
uczniów przez Szkołę Podstawową w Ujeźdźcu Wielkim. Był
październik. Spotkanie nie było
czymś przypadkowym, bowiem
była to „zmowa” śp. mam jubilatów, które w tym czasie w tej
szkole pracowały razem i które
jednoznacznie stwierdziły, że ich
dzieci będą doskonałą parą. I tak
też się stało. Już 26 grudnia 1966
r. o godz. 11.00 Państwo Kunowie pobrali się w Bazylice św.
Jadwigi w Trzebnicy.
– Ślubu udzielał nam śp. Ks.
Dziekan Wawrzyniec Bochenek.
Doskonale pamiętamy: był to
bardzo mroźny, aczkolwiek piękny, słoneczny dzień. Trzebnica
była zasypana puchowym śniegiem, a my do ślubu jechaliśmy
samochodem marki Warszawa
Garbus – opowiadają jubilaci.
Od początku małżeństwa byli
zawsze bardzo mocno związani
z Trzebnicą. Tutaj mieszkała cała
rodzina, pracowali rodzice, rodzeństwo, tutaj również urodziły
się ich dzieci.
Pani Elżbieta po ukończeniu Studium Pedagogicznego

w Obornikach Śląskich od 1
września 1965 roku rozpoczęła
pracę w przedszkolu przy Trzebnickim Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym i pracowała
tam jako nauczycielka wychowania przedszkolnego przez 17 lat.
Po tym czasie rozpoczęła pracę
w nowym budynku Przedszkola
nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego
i pracowała tam aż do przejścia na
emeryturę.

nowe go tor t u .

▶ Pani Stanisława nie kryła wzruszenia
i radości z niespodzianki i życzeń.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie ju b il at k i w raz z r o d z iną i b u rmist r ze m .

nymi wnukami i nasze myśli
zawsze są przy nich – mówią ze
wzruszeniem Państwo Kunowie.
Według jubilatów nie ma tej jedynej, najlepszej recepty na udany
związek – Każdy musi znaleźć
swoją drogę… bo każdy z nas jest
inny. W naszym związku zasadą
było to, że zawsze ze sobą rozmawialiśmy, wspólnie rozwiązywaliśmy wszystkie problemy.
Najważniejsze dla nas były nasze
dzieci, rodzina i abyśmy w ciągu
dnia znaleźli czas, aby zasiąść
do wspólnego posiłku. Nie można jednak zapominać, że nie ma
małżeństwa, w którym nie pojawiają się gorsze dni, ważne jest
to, aby o tym rozmawiać, a nie
zamykać się w sobie. Dokładnie
w ten sposób mówił o związku
dwojga ludzi Papież Franciszek...
aby nie kłaść się spać skłóconym
– to naprawdę cenna wskazówka
dla młodych. Ale tak naprawdę… zawsze najważniejsza jest
miłość – odpowiadają jubilaci. –
Chcielibyśmy podziękować Panu
Burmistrzowi za zorganizowanie tej wspanialej uroczystości
jubileuszowej – to był naprawdę
wyjątkowy wieczór – dodają na
zakończenie.
[mw]

Pan Jan rozpoczął pierwszą
pracę we Wrocławiu, przy ul.
Krakowskiej w Miejskiej Pralni i Farbiarni jako konserwator
urządzeń pralniczych. W tym
samym zawodzie przez dalsze
lata pracował w trzebnickiej
pralni, która mieściła się przy ul.
Kościelnej. Ostatnim miejscem
pracy przed przejściem na emeryturę był Zakład Przetwórstwa
Mięsnego w Trzebnicy, prowadzony przez Gminną Spółdzielnię w Trzebnicy.
– Doczekaliśmy się dwójki
dzieci oraz czworga wnucząt –
jesteśmy z nich bardzo dumni
i bardzo je kochamy. Chociaż są
już dorosłymi ludźmi, żyjącymi
swoim życiem, dla nas zawsze
będą naszymi małymi, ukocha-
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▶ Podc zas uroc z ystej

Gali Złot ych i Dia mentow ych Godów
Państ wo Elżbieta
i Jan Kunowie zostali
odznac zeni prze z
burmistrza Marka
D ługozimę medala mi „ Za D ługoletnie
Poż ycie Mał żeńskie”
prz y znanymi prze z
pre z ydenta RP An drzeja Dudę.

▶ Ślubne zdjęcie

państ wa Kunów.
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Na rzece Mekong...
Tuż po opuszczeniu Tajlandii, zgodnie z planem,
Rodzinka w podróży ruszyła na zwiedzanie sąsiedniego Laosu. Aby dostać się do pierwszego
większego miasta – Luang Prabang wybrała
dwudniową podróż łódką rzeką Mekong. I nic
dziwnego, ponieważ taki rejs to jedna z największych atrakcji pobytu w Azji i najlepsza okazja,
aby poznać jej mieszkańców.
O przygodzie na rzece Mekong
i dopłynięciu łodzią do Luang Prabang rodzina państwa Ociepków
myślała od dawna. Rzeka nazywana przez mieszkańców wybrzeża
Matką Wszystkich Rzek przecina
Chiny, Myanmę, Laos, Kambodżę,
tworząc deltę na trenie Wietnamu.
Co na łodzi do Luang Prabang

– Gotowi na przygodę ochoczo ruszyliśmy do portu. W transporcie
poznaliśmy parę Polaków, którzy
podobnie jak my wybrali się w podróż życia. W porcie czekało już
kilka łódek, w tym nasza. Po wejściu na łódkę, wszystkie bagaże
zostały schowane pod podkładem.
My zasiedliśmy na wcześniej przydzielonych miejscach. Na łodzi
można wyodrębnić kilka rodzajów miejsc. Na samym przodzie
znajdują się miejsca z najlepszym
widokiem. Mają jednak ten minus, że strasznie wieje i może być

zimno. Niżej na pokładzie znajdują
się drewniane siedzenia z poduszkami. Tuż za nimi są fotele samochodowe, na których przyszło nam
siedzieć dwa dni. Dalej znajdują się
tylne miejsca tuż przy toalecie oraz
małym sklepiku. Na końcu łodzi
jest specjalne miejsce, gdzie tubylcy bez przypisanych miejsc, siedzą,
leżą i czekają, aż łódź dopłynie do
ich wioski – relacjonuje głowa rodziny, pan Michał.
Widoki w podróży

Jak mówi pani Dominika, podróż
łodzią to niesamowite przeżycie. –
Mimo, że krajobraz co jakiś czas
ulegał zmianie, to jednak z każdej strony otaczał nas niesamowity Mekong. Podróżowanie łodzią
w nocy jest bardzo niebezpieczne.
Dlatego też wieczorem zawitaliśmy do portu. Zachód słoń-ca nad
Mekongiem wyglądał bajecznie.
Coś wspaniałego! – dodaje.

▶ Ro d z ink a w p o d r óż y : m am a D ominik a , t at a M ic ha ł oraz d z ie c i O liwia i Kac p e r O c ie p kowie
p oz d rawiaj ą mie s z k ańców G miny Tr ze b nic a .

Prawdziwe życie

– Podczas podróży co jakiś czas
podpływaliśmy do lądu, aby zabrać nowych ludzi i pozwolić opuścić pokład innym mieszkańcom.
Bardzo lubiliśmy te postoje. Zawsze wiele osób z wioski przychodziło zobaczyć łódź, przywitać rodzinę, odebrać towary i pomachać
podróżnym. Najbardziej lubimy
dzieci, które z uśmiechem witały
nas na każdym przystanku. Na ich

twarzach było widać radość. Potrafiły bawić się wszystkim, co miały
dookoła siebie. Naprawdę niewiele
było potrzeba, aby na ich twarzach
zagościł uśmiech – komentuje pani
Dominika.
– Mijały godziny i powoli zbliżaliśmy się do portu docelowego
położonego na północ od Luang
Pra-bang. To był koniec naszej podróży, jakże innej od wszystkich
do tej pory. Kto wie, co jeszcze

przed nami – dodaje pan Michał.
Przypomnijmy, że rodzina Ociepków po wielu latach przygotowań wyruszyła w podróż dookoła
świata. Zachęcamy do śledzenia
ich oficjalnego bloga www.rodzinkawpodrozy.pl oraz profilu na
facebooku, gdzie regularnie publikują zdjęcia, filmy i relacje ze
swojej wyprawy.
[mc]

▶ W trakcie podróży był czas na zawarcie nowych znajomości. Na zdjęciu Kacper

▶ W porcie na chwilę przed wypł ynięciem w rejs.

▶ Zachód słońca nad Mekongiem w Laosie.

▶ Rodzinka w podróży, chcąc dotrzeć do Luang Prabang wybrała dwudniowy rejs

bawiący się z laotańskimi dziećmi.

łodzią po rzece Mekong.
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Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i elektroodpadów
z terenu sołectw Gminy Trzebnica w 2018 roku
Miejscowość

1. Lokalizacja kontenera

2. Lokalizacja kontenera

Dzień tygodnia

Data podstawienia kontenera 2018 r.
22.03
20.09

Obok krzyża

Plac naprzeciw budynku nr 4

czwartek

Biedaszków Wielki

Przy przystanku autobusowym

Za kaplicą

czwartek

08.03

06.09

Biedaszków Mały

Obok świetlicy

środa

07.03

05.09

Blizocin

Obok krzyża

wtorek

13.03

11.09

Boleścin

Plac naprzeciwko budynku nr 88

Brochocin

Plac przy stacji kolejowej

Brzezie

Przy tablicy informacyjnej obok świetlicy

Obok boiska

Brzyków

Obok placu zabaw

Obok świetlicy

Cerekwica

Przy przystanku autobusowym

Domanowice

poniedziałek

19.03

17.09

czwartek

15.03

13.09

środa

07.03

05.09

czwartek

29.03

27.09

środa

21.03

19.09

Przy świetlicy

wtorek

06.03

04.09

Droszów

Przy skrzynkach pocztowych

wtorek

27.03

25.09

Głuchów Górny

Obok sklepu (przy krzyżu)

wtorek

20.03

18.09

Janiszów

Przy sklepie

czwartek

08.03

06.09

Jaszyce

Plac przy budynku nr 9

czwartek

22.03

20.09

Jaźwiny

Obok krzyża

wtorek

13.03

11.09

Kobylice

Obok placu zabaw

piątek

02.03

31.08

Koczurki

Przy przystanku autobusowym

poniedziałek

12.03

10.09

Komorowo

Obok świetlicy

poniedziałek

12.03

10.09

Komorówko

Obok budynku nr 7

poniedziałek

12.03

10.09

Koniowo

Naprzeciwko sklepu

wtorek

06.03

04.09

Koniówko

Przy przystanku autobusowym

wtorek

06.03

04.09

Księginice

Na początku ul. Sportowej

piątek

02.03

31.08

Kuźniczysko

Na placu obok starego kościoła

środa

14.03

12.09

Ligota

Obok sklepu

wtorek

13.03

11.09

Malczów

Na placu obok skrzynek pocztowych

Małuszyn

Przy basenie przeciwpożarowym

Marcinowo

Zakole drogi przy nr 41

Masłowiec

Obok świetlicy

Masłów

Plac obok szkoły

Nowy Dwór

Przy skrzynkach pocztowych

Piersno

Naprzeciw budynku nr 13

Raszów

Przy majątku – budynek nr 18

Rzepotowice

Przy przystanku, obok skrzynek pocztowych

Skarszyn

Obok sklepu przy blokach (nr 44-46)

Przy tablicy ogłoszeń

Za starą remizą

Obok świetlicy

Przy sklepie, budynek nr 15

wtorek

27.03

25.09

czwartek

01.03

30.08

środa

28.03

26.09

środa

14.03

12.09

poniedziałek

26.03

24.09

czwartek

01.03

30.08

wtorek

20.03

18.09

wtorek

20.03

18.09

środa

28.03

26.09

poniedziałek

19.03

17.09

Skoroszów

Obok świetlicy

środa

14.03

12.09

Sulisławice

Obok świetlicy

środa

21.03

19.09

Szczytkowice

Za kaplicą

poniedziałek

26.03

24.09

Świątniki

Obok transformatora w środku wsi

środa

21.03

19.09

Taczów Mały

Przy tablicy informacyjnej (w centrum wsi)

czwartek

15.03

13.09

Taczów Wielki

Parking obok boiska

czwartek

15.03

13.09

Ujeździec Mały

Przy transfomatorze

poniedziałek

05.03

03.09

Ujeździec Wielki

Plac przed boiskiem

poniedziałek

05.03

03.09

Węgrzynów

Przy skrzynkach pocztowych

wtorek

27.03

25.09

Naprzeciwko sklepu

Przy budynku nr 25

UWAGA ! Kontenery będą podstawiane w wyznaczonym dniu i zabierane w dniu następnym.

z terenu miasta Trzebnicy w 2018 roku
dzień tygodnia

data podstawienia kontenera 2018 r.

Parking koło Stadionu „Fair Play Arena”, ul. Sportowa

poniedziałek

26.02

Parking pomiędzy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka a Św. Jadwigi (koło hurtowni napojów)

27.08

poniedziałek

26.02

27.08

ul. Wąska (obok transformatora)

wtorek

27.02

28.08

ul. Wałowa (teren zielony za budynkiem Straży Pożarnej)

wtorek

27.02

28.08

ul. Grunwaldzka (koło Rotundy Pięciu Stołów)

środa

28.02

29.08

ul. Oleśnicka, parking koło boiska sportowego „ORLIK 2012”

środa

28.02

29.08

Parking przy ul. Armii Krajowej (koło Przedszkola nr 1)

sobota

03.03

01.09

Parking Gimbusów przy ul. M. Konopnickiej (koło Szkoły Podstawowej nr 3)

sobota

03.03

01.09

czwartek

01.03

30.08

ul. Jędrzejowska (koło sklepu „Biedronka”)
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Będkowo

Lokalizacja kontenera
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UWAGA ! Kontenery będą podstawiane w wyznaczonym dniu do godz.9.00 i zabierane w dniu następnym do godz. 8.00.
Kontenery podstawiane w sobotę będą odbierane w poniedziałek.

Odpady wielkogabarytowe można oddawać również w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Milicka 47 w Trzebnicy.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr
286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały nr VI/79/15 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2,
286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.03.2018 r. do 09.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskie go, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu, odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48;
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego
wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w terminie od
19.03.2018 r. do 09.04.2018 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy
Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do
23.04.2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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artKawiarnia miejsce dla każdego!

Porady żywieniowe
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 realizowanego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, dla osób
korzystających z pomocy żywnościowej, zorganizowano warsztaty kulinarne i dietetyczne. Spotkania odbyły się w dniach 27-28 lutego w Sali Retro Gminnego Centrum Kultury.
Podczas warsztatów uczestnicy uzyskali porady z zakresu
zasad prawidłowego żywienia,
przygotowywania tanich, smacznych i pożywnych posiłków oraz

informacje z zakresu ekonomii,
dotyczące sprawnego i umiejętnego gospodarowania budżetem
domowym. Dodatkowo zostali zapoznani z podstawowymi zasada-

mi zdrowego żywienia. Słuchacze
dowiedzieli się także, jak stworzyć
jadłospis, który uwzględnia potrzeby żywnościowe osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Jedną
z największych zalet warsztatów
była integracja i dzielenie się swoimi doświadczeniami.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku Gmina Trzebnica przystąpiła do Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
który służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Od października
2017 roku pracownicy OPS rozda-

▶ At m os fe ra panuj ąc a w c z asie z aj ę ć oraz z adowo l e ni uc ze st nic y to dowó d na to, ż e war to
by ł o p oś wię c ić c z as , by nie t y lko dowie d z ie ć się c ze goś nowe go, al e i nauc z yć .
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ją bezpłatnie paczki żywnościowe
osobom, które zakwalifikowały się
do programu. Każda paczka składa
się z kilku artykułów spożywczych.
Produkty żywnościowe dystrybuowane są przez Bank Żywności
we Wrocławiu, który dostarcza je
organizacjom realizującym POPŻ
na terenie województwa dolnośląskiego, te zaś przekazują żywność
bezpośrednio do osób potrzebujących.
Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w ramach Progra-

mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 opracowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Na realizację
programu zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5
miliarda złotych. Celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do
grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Organizatorem warsztatów był
Bank Żywności we Wrocławiu,
który w tym zakresie współpracuje
z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.
[mc]
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Jak wygrać z długami

ArtKawiarnia jest znanym i lubianym lokalem
na kulturalnej mapie Trzebnicy. Z pewnością
jednym z powodów jest jej lokalizacja. Mieści się
w Gminnym Centrum Kultury, świetnie skomunikowana z trzebnickim Kinem Polonia, posiadająca własną scenę i wyposażenie szybko stała się miejscem zarówno codziennych spotkań
przy kawie, jak i różnych koncertów.
ArtKawiarnia znakomicie uzupełnia bogatą ofertę Gminnego
Centrum Kultury, o czym doskonale wiedzą rodzice posyłający
swoje dzieci na zajęcia czy kinomaniacy, którzy przed seansem
odwiedzają ją by napić się pysznej
kawy. W artKawiarni nieustannie
zachodzą dynamiczne zmiany. –
Stawiamy na nowe menu – mówi
Marlena Mazurkiewicz, kierownik
artKawiarni. – Codziennie mamy
pyszne desery, a naszym hitem
jest banoffee oraz domowe ciasta
i ciasteczka. Dbamy o to, by produkty z naszej oferty były zdrowe
i smaczne jednocześnie, dlatego
ograniczamy do minimum ilość
dodawanego cukru i zachęcamy
rodziców do kupowania swoim
pociechom smoothie robionych
wyłącznie na bazie owoców oraz
owocowych sorbetów – dodaje.
W swojej ofercie artKawiarnia
ma również duży wybór piw rzemieślniczych, w tym z lokalnego
browaru Cztery Ściany oraz win
ze Wzgórz Trzebnickich. Stale są
obecne naturalne soki z Sadów Celmerów. Popularne tosty przeszły
niedawno małą metamorfozę i obecnie serwowane są w towarzystwie
sałatki i sosów, a już wkrótce dla

uczniów i studentów wprowadzona
zostanie specjalna zniżka. Warto
przypomnieć, że artKawiarnia jest
także doskonałym miejscem na organizację urodzin dla dzieci, zarówno młodszych, jak i tych starszych.
Szeroka oferta zabaw z animatorem,
specjalny wystrój i podświetlenie
sceny, pyszny poczęstunek i możliwość połączenia urodzin z seansem
kinowym to niewątpliwe atuty oferty urodzinowej.
To jednak nie koniec zmian
w tym miejscu. Marzeniem wielu
mieszkańców Trzebnicy są wyznaczone miejsca dla najmłodszych
gości, a artKawiarnia sprawę tę
traktuje priorytetowo. Już wkrótce
kącik dziecięcy zostanie ulepszony. – Dzięki przychylności pana
burmistrza Marka Długozimy już
w ten weekend będziemy mieć
nową ladę, która pozwoli nam
jeszcze lepiej obsługiwać naszych
klientów oraz eksponować asortyment – mówi Marlena Mazurkiewicz.
W artKawiarni każdy znajdzie
coś dla siebie. Regularnie odbywają się tu wieczory z poezją śpiewaną oraz spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki, a odwiedzający to
miejsce chętnie sięgają po popu-

larne planszówki, z których można
skorzystać nieodpłatnie.
– Jesteśmy otwarci na wszelkie
inicjatywy i pomysły klientów.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas i kontaktowania się
z nami przez naszą stronę na facebooku: www.facebook.com/UlubioneMiejsceTrzebniczan – mówi
kierownik artKawiarni. – Zapraszamy także do udziału w nadchodzących imprezach. 9 marca
po spektaklu „Dla Pani Wszystko”
odbędzie się u nas retro dancing
prowadzony przez DJ-a Michała
Fogga. 7 kwietnia planujemy koncert wokalistki Klaudii Adamus,
a tydzień później organizujemy
wieczorek z tangiem argentyńskim
– dodaje.
Przypominamy, że na stronie
35 Panoramy Trzebnickiej znajdą
Państwo kupon zniżkowy do wykorzystania w artKawiarni.
[pk]

Masz zadłużenie, które sprawia Ci trudność?
W każdym przypadku konsultacja ze mną jest po prostu opłacalna.
Czym sie Pan zajmuje?

Na czym polega taka pomoc ?

Nazywam się Łukasz Pęczkowski i prowadzę
biuro usług związanych z oddłużaniem.

Najczęściej staram się obniżyć raty, umorzyć
część długu lub przedłużyć termin spłaty.
Ale równie ważne jest uwolnienie klienta od
nachalnej windykacji czy zajęcia komorniczego. Zawsze da się coś „ugrać”. Pamiętajmy że zdrowia nie da się kupić, a windykacja
potrafi człowiekowi zszargać nerwy.

Czyli pomaga pan ludziom z długami ?

Tak, zarówno jeśli chodzi o niewielkie zaległości, jak i wieloletnie długi komornicze.
Zgłaszają się również osoby, które regulują
swoje sprawy na bieżąco, jednak chciałyby
np. płacić mniejsze raty.
Jak narodził się pomysł na takie właśnie
usługi ?

Z branżą windykacyjną związany jestem od
2011r. Zdobywałem doświadczenie w różnych firmach windykacyjnych i poznałem
mechanizmy ich działania. Dzięki temu
wiem, jak bronić interesu dłużnika.
Dlaczego zamiast ścigać dłużników zaczął
pan im pomagać ?

Z czasem zacząłem dostrzegać pewną prawidłowość. Najwięcej zawsze płacą te osoby,
które starają się najrzetelniej podchodzić do
spłaty i w jak największym stopniu zaspokoić wierzyciela, często odmawiając sobie np.
leków. Za to ci, którzy wiedzą, jak się bronić, płacą dużo mniej, czasem nic nie płacą.
Znam nawet przypadki, gdzie wierzyciel oddawał pieniądze dłużnikowi!

Umorzenie części długu – to naprawdę
jest możliwe ?

Oczywiście. Trzeba tylko wiedzieć jak się
do tego zabrać. Pamiętam jedną z ostatnich
spraw, które prowadziłem jako windykator.
Klient spłacił dług w kwocie 17 tys. Gdyby ktoś taki przyszedł dzisiaj do mnie – nie
musiałby płacić nic. Ludzie nie wiedzą jak
się bronić, a banki i firmy windykacyjne
wykorzystują ich niewiedzę, żeby jeszcze
więcej zarobić.
Z jakim wydatkiem musi liczyć się pana
klient ?

Zawsze staram się aby to nie był wydatek,
lecz inwestycja. Często umawiam się np. na
procent z tego, co umorzy wierzyciel. Ogólnie ceny usług zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.

9.03.2018

To niedużo, myśli pan, że w Trzebnicy znajdzie wielu klientów ?

Urodziłem się w Trzebnicy i widzę, jak szybko się rozwija. Młodzi ludzie chętnie zakładają tu rodziny i budują swoją przyszłość.
Obecna gospodarka oparta jest na kredytowaniu i każdy z nas reguluje jakieś raty – ja
też. Kłopoty ze spłatą muszą się czasami
pojawiać, to naturalna kolej rzeczy, tak jak
np. awaria samochodu. Ważne, by w takich
momentach nie być biernym, bo koszty rosną z każdym dniem. Najlepiej skorzystać
z pomocy kogoś doświadczonego.

R

Kto może się do pana zgłosić i od czego
zacząć ?

Każdy kto ma dosyć ciągłego przepłacania
i chce wyjść na prostą. Zapraszam do mojego biura przy ul. Św. Jadwigi 9 lub kontaktu
telefonicznego pod nr 577 808 806 oraz na
stronę antywindykator.net. W kilka chwil
zdiagnozujemy sytuację i przedstawię możliwości działania. To nic nie kosztuje, a często jest początkiem drogi do równowagi finansowej.
Dziękuję za rozmowę

Antywindykator

Łukasz Pęczkowski
biuro ul. Św. Jadwigi 9
tel. 577 808 806
antywindykator.net

Zadzwoń lub napisz i opisz swój problem
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Gmina Trzebnica na MTT we Wrocławiu

Przedwojenna Trzebnica i okolica
Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej w okresie przedwojennym
Początkowo w miejscu dzisiejszego Placu Pionierów Ziemi Trzebnickiej funkcjonował staw zasilany ciekiem wodnym płynącym
przez dawną Polską Wieś (osadę
zlokalizowaną wzdłuż dzisiejszej
ul. Bolesława Chrobrego). Staw
ten służył trzebnickiemu cechowi
kuśnierzy, którzy wykorzystywali
go na potrzeby obróbki skór. Po
osuszeniu stawu w jego miejsce
założono park, w którego centrum
wzniesiono pomnik cesarza Fryderyka III. Odsłonięcie pomnika
miało miejsce 18.10.1900 roku,
a skwer, przy którym znajduje się
park otrzymał wówczas nazwę Kaiser Friedrich Platz (Plac Cesarza
Fryderyka). Do odlania pomnika
wykorzystano brąz ze zdobycznych dział francuskich wojny zjednoczeniowej z Francją w latach
1870-1871. Pomnik cesarza był
imponujących rozmiarów (odlew
miał 2,8 metra wysokości i kosztował 5,5 tys. ówczesnych marek,
do tego niemały granitowy cokół).
Przed pomnikiem wybudowano
fontannę, ogrodzoną ażurowym
płotem. Fryderyk III był lubiany
przez ówczesnych mieszkańców
naszego miasta. W czasach gdy
był jeszcze następcą tronu czę-

sto odwiedzał Trzebnicę. Dzisiaj
w miejscu pomnika Fryderyka
III stoi pomnik Pionierów Ziemi
Trzebnickiej. W bezpośrednim
sąsiedztwie omawianego parku
funkcjonowała przed wojną rolnicza szkoła zimowa. Powstała
ona w 1897 roku i mieściła się
w rozwidleniu dawnych ulic Wall
i Röhr Strasse (dzisiejsze Żołnierzy
Września i Bolesława Chrobrego).
Szkoła czynna była po ustaniu

prac polowych (czyli mniej więcej
od października do wiosny) i oferowała kształcenie dla młodzieży
z terenów rolniczych. Poza tymi
zdjęciami i nielicznymi absolwentami po tej szkole nie ma już śladu.

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

odeszła

▶ Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej na początku XX wieku.

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

w oddali Kościół Piotra i Pawła.

obecnej ul. Żołnierzy Września.

Fryderyka III.

Daniel Buczak

▶ Park z pomnikiem cesarza Fryderyka III,

▶ Szkoła rolnicza i dawna zabudowa

▶ Pomnik cesarza

27

9.03.2018

W dniach 23-25 lutego w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się 10. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Tragów Turystycznych i Czasu Wolnego. Od sześciu lat na tragach swoje turystyczne
i historyczne walory, a także regionalne produkty
i liczne atrakcje prezentuje Gmina Trzebnica.
towej z kręgielnią, siłownią i salą
do ćwiczeń typu cross. Do tego
w ubiegłym roku dołączyły tężnie
solankowe, kolorowe fontanny na
stawach, deptak, a niedawno także
– Aleja Zakochanych z Mostkiem
Miłości – podkreślił.
Pierwszego dnia targów swoją ofertę rekreacyjno-sportową
przedstawił Gminny Park Wodny
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Odwiedzający szczególnie zainteresowani
byli basenem oraz kręgielnią. Aby
jeszcze bardziej zachęcić do wizyty
w parku wodnym i strefie aktywności dla najmłodszych przygotowano grę w mini kręgle.
Na tym jednak nie koniec.
W kolejnych dniach bogatą ofertę
kulturalną zaprezentowało Gminne Centrum Kultury i Sportu. Był
kącik dla dzieci, a także przepyszne wypieki na co dzień serwowane
w trzebnickiej artKawiarni. Tradycyjnie na stoisku nie zabrakło

Każdego roku targi odwiedza
kilkanaście tysięcy osób zainteresowanych tematyką podróżowania
i szeroko pojęta turystyką. – Cieszę się, że Gmina Trzebnica po raz
kolejny mogła być częścią tak wielkiego wydarzenia jak Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu. Tym bardziej, że są one
doskonałą okazją do promowania
miasta i zachęcenia innych do odwiedzenia naszego pięknego regionu – mówił burmistrz Marek Długozima. – Mamy się czym chwalić,
bo Gmina Trzebnica jest jedną
z najprężniej rozwijających się
gmin w Polsce. Tutaj bogata historia przeplata się ze współczesnym
charakterem miasta. W ostatnich
latach miasto zyskało nowe atrakcyjne miejsca odpoczynku, relaksu, ale też poszerzyło ofertę skierowaną do miłośników aktywnego
spędzania czasu. Mowa tu oczywiście o Strefie Aktywności Spor-

i C z asu Wo lne go we Wr o c ł awiu .

jabłek z trzebnickich sadów i Super
Kota – trzebnickiej maskotki –
który chętnie pozował do zdjęć.
– Stoisko Gminy Trzebnica, jak
co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wiele osób pytało
o atrakcje dla dzieci i możliwości
uprawiania różnych form rekreacji. Szczególnie interesowały ich
tereny spacerowe Lasu Bukowego

i Stawów Trzebnickich, a także
oferta aquaparku i Strefy Aktywności Sportowej. Większość była
bardzo mile zaskoczona bogatą
ofertą turystyczną Trzebnicy i okolic – mówił Albert Paprotny z Wydziału Promocji UM.
W niedzielę, ostatniego dnia
targów, Gminę Trzebnica reprezentował zespół ludowy „Brzy-

kowianie”. Artyści opowiedzieli
o swoich strojach i o tym, jak powstał zespół, a następnie zaśpiewali kilka utworów, którymi podbili serca publiczności. Na stoisku
gminy można było spróbować domowych wypieków przygotowanych przez panie z zespołu.
[mc]

▶ Widokówka z Trzebnicy z wizerunkiem
szkoły rolniczej.

Barbara Krakowiak 1946-2018

Odeszła Barbara Krakowiak. Pożegnanie ś. p. Barbary odbyło się 29 stycznia na cmentarzu przy ulicy Spokojnej w Trzebnicy. Ostatniej drodze towarzyszyły wspomnienia i myśli o tej charakterystycznej, drobnej mieszkance Trzebnicy, którą wielu mijało na ścieżkach biegowych miasta.
Barbara Krakowiak była jedną z najstarszych aktywnych biegaczek, która swoją przygodę z bieganiem
rozpoczęła dopiero w wieku 54 lat. Pomimo tego osiągnęła wiele spektakularnych sukcesów: – w 2014 roku
została Wicemistrzynią Europy Weteranów w Biegach Górskich; – trzykrotnie
zdobywała tytuł Wicemistrzyni Polski
w Półmaratonie; – przez dziesięć lat zdobywała tytuł Mistrzyni w Otwartych
Mistrzostwach Wrocławia; – trzykrotnie stanęła na starcie obok 25 tysięcy
biegaczy w największym na świecie
10-cio kilometrowym biegu w Londynie. W lokalnym środowisku zasilała
grono biegaczy w Leśnych Przedbiegach
i Ulicznym Biegu Sylwestrowym. Była
wspaniałym, dobrym, ciepłym człowiekiem. Nikomu nie odmówiła pomocy. Jej
śmierć poruszyła rodzime środowisko
biegowe, które pogrążyło się w żałobie.

▶ G mina Tr ze b nic a p o raz s zóst y w z ię ł a u d z ia ł w M ię d z y nar o dow yc h Tar g ac h Tu r yst yc z nyc h

▶ W t ym roku na targach Gminę Trzebnica reprezentował m.in. zespó ł ludow y „Brz ykowianie”.

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.
Mężowi, rodzinie i najbliższym zmarłej

Barbary Krakowiak

▶ G minne stois ko o dwie d z i ł m . in . p o ls k i p o d r óż nik Al e k s an d ra D oba , k tór y t r z y k r ot nie p r ze p ł y ną ł k aj ak ie m At l an t y k . N a z dj ę c iu z p racow nik ami W yd z ia ł u Pr om o cj i UM Jo anną R afals k ą i Alb e r te m Pap r ot ny m .
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wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu
składa
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Jak z w y k l e na stois ku G miny Tr ze b nic a na o dwie d z aj ąc yc h c ze k a ł o s ze re g at rakcj i tj . j ab ł k a z t r ze b nic k ic h s adów c z y k ąc ik ku l t u ralny d l a naj m ł o d s z yc h .
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Turniej Piłki Halowej

24-25 lutego zawodnicy
Gminnego Klubu Pływackiego 7 Zdrój Trzebnica
wzięli udział w międzynarodowych
zawodach
pływackich Internationaler Wedding-Pokal w Berlinie. Z przywiezionymi
dyplomami,
medalem,
wrażeniami oraz podziękowaniami młodzi pływacy odwiedzili burmistrza
Marka Długozimę.

WYNIKI
Biedaszków Wielki Jeden

1:5

Ujeździec Wielki

Ujeździec Mały Dwa

1:1

Biedaszków Wielki Dwa

Koniowo

4:3

Szczytkowice

Ujeździec Mały Jeden

2:5

Ujezdziec Wielki

Komorowo

6:3

Biedaszków Wielki Dwa

Kuźniczysko

7:5

Biedaszków Wielki Jeden

Ujeździec Mały Jeden

2:4

Ujeździec Mały Dwa

Komorowo

4:3

Koniowo

Kuźniczysko

3:5

Ujeździec Mały Jeden

Ujeździec Wielki

Biedaszków Wielki Dwa

Ujeździec Mały Dwa

3:1

Ujeździec Mały Dwa

Ujeździec Wielki

3:0

Ujeździec Mały Jeden

Biedaszków Wielki Dwa

3:5

wynik

rzuty karne

3:3

2:0
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Weekend pływacki w Berlinie

18 lutego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ujeźdźcu Wielkim odbył się 12 Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy. Do rozgrywek przystąpiło 9 drużyn z okolicznych miejscowości: Biedaszkowa Wielkiego, Komorowa, Koniowa, Kuźniczyska, Szczytkowic, Ujeźdźca
Wielkiego i Ujeźdźca Małego.
Szczytkowice

9.03.2018

Zawody odbyły się w przyjaznej
atmosferze, choć sportowych
emocji nie brakowało. Rozgrywki
trwały od godziny 9:00 do 14:20.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła
Drużyna LZS Biedaszków Wielki II,
drugie LZS Ujeździec Mały I, trzecie LZS Ujeździec Mały II. Najlepszym bramkarzem został Patryk
Juszczyk, a najlepszym piłkarzem

Błażej Kalinowski. Nad rozgrywkami czuwało dwóch sędziów. Radny Gminy Trzebnica Pan Andrzej
Janik wraz z małżonką zapewnił
catering dla zawodników. Burmistrz Marek Długozima oprócz
dyplomów i pucharów dla najlepszych, zafundował każdej drużynie piłkę. Podziękowania należą
się również Pani Renacie Samul-

skiej oraz Beacie Szczepańskiej za
wsparcie techniczne i obsługę turnieju. Dominice Nicie za wykonanie zdjęć oraz wszystkim kibicom,
którzy wiernie dopingowali swoim faworytom. Poniżej znajdziecie
Państwo szczegółowe wyniki poszczególnych spotkań.
[aj]

– Pragniemy serdecznie podziękować Panu za wsparcie naszego
wyjazdu – rozpoczęła trenerka Dominika Duszak. – Już trzeci raz reprezentowaliśmy Gminę Trzebnica
na zawodach w Berlinie. Jesteśmy
tam, z naszą flagą, już dobrze rozpoznawani. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Pana przychylność
i życzliwość dla naszego klubu
– dodała. Młodzi zawodnicy pokazali burmistrzowi przywiezione
dyplomy i medal. Również chętnie
opowiadali o zawodach, które niewątpliwie różnią się pod wieloma
aspektami od tych organizowanych w Polsce.
Burmistrz z radością pogratulował młodym pływakom wyników
na zawodach. – Taki sprawdzian
umiejętności, jaki mieliście podczas
zawodów w Berlinie, pokazuje jak
ważne są systematyczne ćwiczenia,
jak ważna jest ciężka, codzienna
praca podczas treningów. Praca,
która ma wymierne korzyści. Tym
bardziej cieszę się z podjętej przeze
mnie decyzji o budowie Gminnego
Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ,
który tak dobrze służy w rozwoju
waszych wielkich talentów. Gratuluję Wam dyplomów i medalu,
a trenerce Dominice Duszak tak
uzdolnionych młodych zawodników. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy – powiedział burmistrz.

▶ Gratulacje młodym pł ywakom GKP 7 Zdrój, trenerce Dominice Duszak i rodzicom zawodników złożył burmistrz Marek Długozima.
Zawody w stolicy Niemiec cieszą się ogromną popularnością.
W tej edycji wystartowało w nich
ponad 600 pływaków z klubów
niemieckich (Berlin, Frankfurt nad
Odrą, Poczdam, Chemnitz) oraz zagranicznych (Finlandia, Rosja i Polska). Klub z Trzebnicy reprezentowali: Adrian Czapor (2003), Karol
Kocik (2004), Igor Gorczyca (2004),
Aleksander Tomalik (2006), Jakub
Okoń (2007), Antoni Tomalik (2008)
i Oliwia Zielińska (2005).
Zawodnicy 7 Zdrój Trzebnica rywalizowali nie tylko na swoich koronnych dystansach. Mieli okazję
zmierzyć się z rówieśnikami również w konkurencjach, w których
nie mieli dotąd zanotowanego
czasu. Codzienny trening i przygotowanie zawodników niewątpliwie
przyczyniło się do osiągania życiówek i przekraczania kolejnych granic. Najmłodsi reprezentanci klubu
– bracia Antoni i Aleksander Toma-

lik oraz Jakub Okoń wystartowali
w tych zawodach po raz pierwszy. Jakub zdobył podium i jedyny medal brązowy dla klubu. Na
dystansie 200 m stylem dowolnym
z czasem 03:09,24 zajął 3 miejsce.
Adrian Czapor, Igor Gorczyca i Karol Kocik rywalizowali w Berlinie
już kolejny raz. Osiągnięty rekord
życiowy 04:59,56 pozwolił Karolowi Kocikowi zająć 4 miejsce. Do podium zabrakło tylko 0,06 sekundy.
Na dystansie o połowę krótszym
(200 m) Karol uzyskał czas 02:22,41
i zajął 5 miejsce. Klubową płeć żeńską reprezentowała Oliwia Zielińska. Jako jedyna popłynęła na dystansie 50 m stylem motylkowym,
na którym osiągnęła czas życiowy
00:44,94 i co ciekawe, motylem
była szybsza o ponad 5 sekund niż
na tym samym dystansie stylem
klasycznym (00:49,29).
[at]

▶ G minę Tr ze b nic a na mię d z y naro dow yc h z awo d ac h p ł y wac-

k ic h w B e rlinie re p re ze ntowali: Ad rian C z ap or, Karo l Ko c ik , I gor G orc z yc a , Al e k s ande r Tom alik , Jaku b O koń , Anto ni Tom alik i O liwia Zie lińs k a . N a z dj . z t re ne rk ą D ominik ą
D u s z ak .

Pierwszy talent nagrodzony
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„Zawodnik miesiąca akademii Polonii Trzebnica”
– to nowa nagroda, wręczana od początku tego
roku. Pierwszym jej laureatem został Filip Rojewski, a nagrodę wręczył mu osobiście burmistrz
Marek Długozima.
– To wyróżnienie ma na celu
nagradzanie najlepszych spośród
piłkarzy, grających w grupach
młodzieżowych naszego klubu.
Jest też dodatkową motywacją
do pracy dla wszystkich młodych
adeptów futbolu, a tych w naszym klubie jest blisko 300. Razem z prezesem Kamilem Kwaśniakiem chcemy, by to właśnie
wychowankowie stanowili o sile
naszego klubu. Inwestycje, które
poczyniłem w obrębie Fair Play
Areny znacząco ułatwią wyszukiwanie i szlifowanie młodych talentów – powiedział burmistrz.

Filip to piętnastoletni wychowanek Polonii Trzebnica. Do tej
pory grał w zespole juniorów, ale
jego potencjał został dostrzeżony
i od początku przygotowań do
nadchodzącej rundy wiosennej,
został zaproszony na treningi
z pierwszą drużyną, występującą
w IV lidze. Na zajęciach spisywał
się bardzo dobrze i dostał szansę
debiutu w meczach towarzyskich,
w których wypadł również bardzo
dobrze. Zaliczył nawet asystę przy
jednym z goli. Pochodzi on ze
sportowej rodziny – jego rodzice
są nauczycielami wychowania fizycznego.
[sh]

▶ N a g r o d ę „ Z a w o d n i k m i e s i ą c a a k a d e m i i P o l o n i a Tr z e b n i c a ” z r ą k b u r m i s t r z a M a r k a

D ługozimy otrzymał Filip Rojewski. Na zdjęciu z przedstawicielami zarządu TSSR Po l o n i a Tr z e b n i c a p r e z e s e m K a m i l e m Kw a ś n i a k i e m , To m a s z e m S t ę p i e n i e m o r a z P r z e m y sławem Migdałem i rodzicami Lidią i Piotrem Rojewskimi.
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Gaudia z kolejnymi sukcesami
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W sobotę 24 lutego w Brzegu Dolnym odbył się
turniej trójek o Puchar Burmistrza. W zawodach
wzięło udział 11 trzyosobowych zespołów z klubów: Gminnego Klubu Sportowego Gaudia Trzebnica-Zdrój, KS Rokita Brzeg Dolny oraz Volley
Miękinia.
Mecze początkowo rozgrywane
były systemem „każdy z każdy” w 4
grupach eliminacyjnych.
Nasze trzy zespoły bez problemu awansowały do dalszych rozgrywek, zajmując czołowe miejsca
w swoich grupach. W kolejnym
etapie, pierwsza z naszych drużyn
w składzie: Wiktoria Cebula, Wiktoria Wieczorek oraz Ula Krawczyk,
po bardzo zaciętym meczu przegrała swój półfinał z gospodyniami, zajmując ostatecznie 4 miejsce
w turnieju. W kolejnych dwóch
półfinałach zwyciężały już zawodniczki Gaudii. W finale zmierzyły
się 3 zespoły (GAUDIA I, GAUDIA
II i ROKITA I). Najlepsze okazały
się dziewczynki z KS Rokita Brzeg
Dolny (trener Martyna Dubienka),
drugie miejsce zajęły dziewczynki trenerki Anny Góreckiej w składzie: Martyna Gładysz, Michalina
Gawron i Wiktoria Marczakova,
trzecie przypadło zawodniczkom
trenera Piotra Bahrynowskiego
w składzie: Iga Woźniak, Julia Pasternak i Angelika Ryba. Najlepszą
zawodniczką turnieju została siatkarka Gaudii – Iga Woźniak, która
otrzymała nagrody rzeczowe.
Równolegle rozgrywany był
również turniej singli dla dziewczynek z rocznika 2008 i młodsze.
W turnieju wystartowały 3 nasze
zawodniczki: Fąfara Hania, Karina Boćko i Milena Giedziun, oraz
dziewczynki z Głogowa, Miękini,
Brzegu Dolnego i Wrocławia.

– To był bardzo dobry turniej.
Na pochwałę zasługują wszystkie
nasze zawodniczki. Widać duże
postępy w ich pracy zespołowej,
zacięcie i walkę o każdą piłkę.
Dziewczynki zaczynają wierzyć,
że mogą wygrać z każdym. Przyjemnie się ogląda taką siatkówkę
– mówi trenerka Anna Górecka
i dodaje: – W marcu mija rok od reaktywacji klubu i startu treningów.
Bardzo się cieszę, że w ciągu roku
udało nam się stworzyć godną
drużynę, która reprezentuje z powodzeniem Gminę Trzebnicęana
zawodach i turniejach. W najbliższym czasie czeka nas wyjazd do
Strzelina (18.03.2018) na ostatni
turniej sezonu 2017/2018 w ramach
Dolnośląskiej Ligi Młodziczek. Nasze dziewczynki powalczą o pierwsze miejsce w grupie U. Chciałabym również bardzo serdecznie
podziękować burmistrzowi Markowi Długozimie, który reaktywował
nasz klub i od samego początku
mocno nas wspiera. Bardzo cieszymy się z przyznanej nam dotacji na działalność klubu na kolejny
rok. Pomoże ona poszerzyć ofertę
i zorganizować wiele imprez dla
dzieci i dorosłych z powiatu trzebnickiego. Już dziś zapraszamy na
obóz sportowy, który odbędzie się
w sierpniu w Łebie. W programie
dużo siatkówki, koszykówki, ale
również inne zajęcia sportowo-rekreacyjne: unihokej, ringo, piłka
nożna, plażowe gry zespołowe,

▶ Ud z ia ł siat k are k G au d ii w t u rnieju w B r ze gu D o lny m o k a z a ł się bar d zo u d any.

▶ Z a w o d n i c z k i G K S G a u d i a Tr z e b n i c a -Z d r ó j z t r e n e r a m i A n n ą G ó r e c k ą i P i o t r e m B a h r y nowskim.

kwadrant, taniec, fitness, wycieczki
rowerowe, pływanie i wiele innych.
Oferta skierowana jest nie tylko
dla zawodników klubu Gaudia, dla
których obóz będzie przygotowa-

niem do startu w rozgrywkach ligowych nowego sezonu. Z oferty
mogą skorzystać wszystkie dzieci w wieku od 10 do 16 lat, które
chcą aktywnie spędzić wakacje.

Zapisy i szczegóły: gaudia.trzebnicazdroj@op.pl. Gorąco polecam.
Świetna zabawa gwarantowana!
[ag]
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12 stycznia w szkole odbył się bal
karnawałowy. Wzięły w nim udział
dzieci z oddziałów 0-3. Tego dnia
hala sportowa zamieniła się w wielką salę balową, ozdobioną balonami i serpentynami. W przygotowaniu dekoracji uczestniczyli rodzice,
uczniowie i nauczyciele. Najmłodsi
uczniowie przybyli na bal w pięknych i pomysłowych przebraniach,

Do tego programu w szkole zakwalifikowali się uczniowie. Do
pierwszej grupy z przystąpili
uczniowie z klas trzecich – grupa
mieszana, natomiast do drugiej
grupy – chłopcy z klas czwartych.
Program ma na celu umożliwienie

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program będzie prowadzony
w dwóch edycjach – wiosennej od
29.01.2018-22.06.2018 i jesiennej od
3.09.2018-30.11.2018. Grupa pierwsza prowadzona jest przez Lidię
Rojewską, grupę drugą prowadzi
Piotr Rojewski. Jedną z form zajęć

Jak się uczyć, by się nauczyć?
SP 2
Uczniowie często zadają sobie pytanie co zrobić, by opanować dany
materiał w niezbyt długim czasie.
Często mówią, iż przygotowywały się do sprawdzianu, a mimo to
uzyskały mało zadowalającą ocenę.
W związku z powyższym w klasie 4b
wychowawczyni pani Ilona Rudkie-

wicz wraz z pedagog panią Jolantą
Rainczuk przeprowadziła szkolenie
połączone z warsztatami. Odnosiło
się ono do pokazania uczniom w jaki
sposób mają się uczyć, by się nauczyć. Podczas spotkania dzieci zrozumiały, iż uczenie się jest procesem
złożonym. Poznały, co bezpośrednio
wpływa na poprawę szybkości uczenia się. Wśród wymieniowych wielu
czynników znalazło m.in. prawidło-

Sukces piłkarzy
SP 3
9 stycznia piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej powtórzyli sukces z poprzedniego roku i zdobyli
I miejsce. W rozgrywkach pokonali

2:1 drużyny SP Pęgów i SP Żmigród,
6:2 SP Szewce oraz 4:2 SP Zawonię.
Przed ostatnim meczem mieli już zapewnione I miejsce i w meczu z Prusicami wystąpili wszyscy zawodnicy.
Na początku prowadzili 2:0, lecz
nieskuteczność spowodowała, że

Akcja podziel się maskotką
SP 2
Po raz trzeci w Szkole Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy została przeprowadzona akcja, której pomysłodawczynią jest nauczycielka pani

Ilona Rudkiewicz. Mimo, iż zbiórka
trwała niespełna osiem dni, jak się
okazało, był to wystarczający czas,
by obudzić w sercach chęć niesienia
pomocy innym. Ilość zebranych pluszaków przerosła najśmielsze ocze-

Światowy Dzień Chorego
SP 1
Uczniowie szkoły z okazji Światowego Dnia Chorych przygotowali
dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych
w Trzebnicy małą niespodziankę.
Maja Sułek z klasy 4a zagrała na wiolonczeli mały koncert, a Wiktoria
Wieczorek i Karol Pijorek z 6a zło-

SP 2

dzięki którym w szkolne mury
zawitały bajkowe postacie, zwierzęta, aktorzy i piosenkarki. Przy
dźwiękach najnowszych przebojów,
błyskach profesjonalnego oświetlenia oraz atrakcyjnie animowanych
zabawach prowadzonych przez
DJ’a z Bractwa Wodzirejów FreakFrak wszyscy bawili się znakomicie.
W czasie przerwy na wszystkich
uczniów czekał słodki poczęstunek
przygotowany przez wychowawców
i rodziców.

Ruszył Szkolny Klub Sportowy
SP 1

tycznych ptaków w jednym miejscu.
Przed wejściem do sali, uczestnicy
musieli odkazić swe ręce specjalnym
preparatem. Ponieważ na miejscu
byliśmy zaraz po otwarciu obiektu,
wszyscy otrzymali kubeczki z ziarnami, by nakarmić głodne papugi.
Ptaki bardzo chętnie częstowały się
rarytasami, nie stroniły od dzieci,

giej jednak strony przedstawione
zostały zagrożenia, jakie niesie ze
sobą „przebywanie” w sieci. Uzależnienie, ogromna strata czasu, wyczerpanie psychiczne czy fizyczne to
tylko jedne z nich. Po zakończeniu
prezentacji uczniowie obejrzeli film
pt. „Labirynt”, również nawiązujący
do tematyki zagrożeń, jakie niesie ze
sobą Internet. Dla podkreślenia wagi
podejmowanej tematyki, uczniowie
z klasy 4b i 4d, 13 lutego w trakcie
zajęć z wychowawcą uczestniczyli

w prelekcji połączonej z warsztatami
zatytułowanej: „Zagrożenia w Internecie – bezpieczeństwo w Internecie”. Uczniowie obejrzeli krótkie
filmy nawiązujące do tematyki bez-

Wycieczka do Papugarni

Bal Karnawałowy
SP 1

wręcz przeciwnie, siadały na głowie,
zaglądały w dekolt, chowały się do
kieszeni. Niektórzy stracili guziki od
koszul… Najedzone ptactwo coraz
bardziej się rozkręcało. Po tak sytym
posiłku zaczęły… hmm – niektórzy
zostali poświęceni, inni mówili, że
to na szczęście. Śmiechu było co niemiara. Dla uczniów była to niezwykła przygoda. Wszyscy świetnie się
bawili. Niektórzy podkreślali, że na
pewno wrócą tu z rodzicami. / Ilona
Rudkiewicz

żyli zgromadzonym życzenia oraz
przekazali wykonane przez uczniów
klas: 1b, 1c, 2a i 3a oraz wolontariuszy laurki. W dowód pamięci
o wszystkich chorych na ręce siostry Donaty podali również wielkie
czerwone serce wyklejone małymi
serduszkami z imionami dzieci.
Spotkanie sprawiło wiele radości
pensjonariuszom. Maja otrzymała
brawa, a uczniowie serdeczne po-

Dzień przed oczekiwanymi feriami
uczniowie klasy 4 b wraz z wychowawcą wybrali się do Papugarni
Kubuś & Endriu, znajdującej się
w Obornikach Śląskich. Jest to pierwsza i jedyna papugarnia na Dolnym
Śląsku, zawierająca ponad 100 egzo-

rekreacyjno-sportowych, w których
co czwartek uczestniczą uczniowie
jest jazda na łyżwach. Dyscyplina,
która rozwija wszystkie cechy motoryczne, hartuje organizm, a przy
tym dostarcza wiele radości i zabawy dzieciom. Jest to nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach poprzez
gry i zabawy na lodzie. Większość
przekonała się, że jazda na łyżwach
jest dyscypliną wymagającą wielkiego nakładu pracy i samozaparcia
w dążeniu do celu.
we odżywianie się oraz ćwiczenia
fizyczne. Poznały sprawdzone techniki, wpływające na ten proces m.in.
techniki zapamiętywania, ćwiczyły
tworzenie map myśli, pobudzały
wyobraźnię. Uczniowie zapoznali
się z listą, która zawierała spis czynności – w jaki sposób należy trenować swój mózg. Najbardziej zadowalającym momentem spotkania
była reakcja uczestników szkolenia,
którzy jednogłośnie stwierdzili, iż
poczuli niesamowitą ochotę udania
się do domu, w celu uczenia się poznanymi technikami. / Ilona Rudkiewicz, Jolanta Rainczuk
w meczu o pietruszkę przegrali 2:3.
W zawodach wzięła udział drużyna
w składzie: Łukasz Krawiec, Kacper
Reptak, Miłosz Mikołajów, Miłosz
Nartowski, Damian Zyber, Marek
Poprawa, Łukasz Jędrzejewski, Michał Cieluch, Damian Michalewski,
Adrian Prędkiewicz, Kajetan Przybylok, Dawid Zdzymiera, Dominik
Zyber, Paweł Bizub. Najlepszym
strzelcem i piłkarzem turnieju został
wybrany Łukasz Krawiec. / dw
kiwania organizatorki, tym bardziej,
że wszelkie przytulanki musiały być
całkiem nowe. Uczniowie chętnie
przynosili maskotki, które nie dość,
że miały widoczną metkę zakupu to
niektóre były pięknie zapakowane
niczym prezent na specjalną okazję.
Całość trafiła do wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska,
znajdującego się przy ulicy Traugutta. / Ilona Rudkiewicz
dziękowania za prezenty. Uczniowie
zostali zaproszeni do przygotowania
kolejnego spotkania, co nas bardzo
ucieszyło, bowiem jest to dowód na
to, że odwiedziny są bardzo wyczekiwane. Było nam niezmiernie miło,
że mogliśmy wywołać uśmiech na
twarzach starszych osób i z radością będziemy kontynuować nasze
spotkania. Dziękujemy również rodzicom za słowa pochwały za przygotowanie akcji, które dodają nam
skrzydeł. Zapraszamy do współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza. Czekamy na ciekawe pomysły i ręce gotowe do pracy.
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Lekcja wychowania fizycznego inaczej
SP 1
WF na lodowisku – taka lekcja
to wielka frajda dla wszystkich
uczniów! Przekonała się o tym
klasa 7B, która poprzez naukę i doskonalenie jazdy na łyżwach roz-

wijała wszystkie cechy motoryczne
i hartowała organizm. Aktywne
spędzanie czasu na lodzie dostarczyło także wiele radości i zabawy
dorastającej młodzieży. Czyż nie
oto chodzi. Kolejne takie lekcje
przed nami. / Lidia Rojewska

Uwaga Internet!
SP 1
9 lutego uczniowie klas 4-6 wzięli
udział w lekcji w kinie zatytułowanej „Uwaga Internet!”. Lekcja prowadzona była przez Centrum Edukacji Filmowej Wołomin. W trakcie
spotkania dzieci poznały korzystne
strony użytkowania Internetu: nauka, dostępność informacji, szybki
kontakt ze znajomymi, dostęp do
całego świata zza tzw. biurka . Z dru-

Sukces Odyseuszy
SP 3
W sobotę 24 lutego uczniowie
z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
uczestniczyli w Eliminacjach Regionalnych konkursu twórczego
rozwiązywania problemów „Odyseja Umysłu”. We Wrocławiu spotkało się ponad 70 drużyn, a wśród
nich były 3 grupy reprezentujące
Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebnicy. Uczniowie z klas piątych:
Borys Dmytrowski, Pola Śliwiak
i Ewa Woźniak (kl. Va), Mateusz
Maciejak (kl. Vb), Kacper Graba, Igor Lasota i Wiktor Popielarz
(kl. Vc) prezentowali rozwiązanie
problemu „Nieziemska Miejscówka” w I grupie wiekowej. Ten sam
problem, ale w III grupie wiekowej,
rozwiązali ich starsi koledzy: Klau-

pieczeństwa w sieci, które zostały
opatrzone komentarzem prowadzących-wychowawców. Następnie
dzieci przystąpiły do tworzenia plakatów. Do wyboru mieli dwie moż-

Prymusi frazeologii
dia Długosz, Julia Modelska, Agata
Marcisz, Natalia Soroczyńska, Hania Tracz, Natalia Wójcicka i Eryk
Piworowicz (uczęszczający do PZS
nr 1 w Trzebnicy). Szóstoklasiści: Weronika Śródka, Magdalena
Trelińska (VIa), Maja Grodzicka,
Amelka Nowak (VIb), Adam Gliński, Bartosz Juniewicz (VIc) skonstruowali pojazd i wyruszyli z nim
„Do boju w trójboju”. Drużynami opiekowały się trenerki: Anna
Ciba i Magdalena Pyczak. Po występie i rozwiązaniu zadania spontanicznego wszyscy niecierpliwie
wyczekiwali ogłoszenia wyników.
Ceremonia ta przyniosła wiele radości, bowiem wszystkie drużyny
awansowały do Finału Ogólnopolskiego! Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale w Gdyni! / Anna
Ciba

SP 2
„Bazgrać, jak kura pazurem”,
„Myśleć o niebieskich migdałach”
i wiele innych związków frazeologicznych na stałe funkcjonuje w ję-

zyku polskim. Biblioteka szkolna,
chcąc doskonalić u uczniów klas
4-7 umiejętności językowe, rozwijać zainteresowanie językiem
polskim i popularyzować język ojczysty ogłosiła konkurs pt. „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Przez

liwości: przestawić korzyści płynące
z użytkowania Internetu lub pokazać zagrożenia, jakie niesie ze sobą
Internet. / Ilona Rudkiewicz, Aleksandra Warchulska
cały pierwszy semestr na drzwiach
biblioteki pojawiały się nowe trudne słowa i związki frazeologiczne, których znajomością chętni
uczniowie mogli pochwalić się pod
koniec lutego. Uczniowie bardzo
dobrze radzili sobie z zadaniami,
uzupełniali związki frazeologiczne, łączyli je w pary, wyjaśniali
znaczenie wyrazów. Napisali także opowiadanie z użyciem poznanych wyrazów i związków frazeologicznych oraz tworzyli rebusy.
Z przyjemnością informujemy, że
prymusami frazeologii w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
zostali: 1. miejsce: Wiktoria Derela (kl. 4d), 2. miejsce: Wiktoria Kucharska (kl. 4b), 2. miejsce:
Maksymilian Szlęzak (kl. 7c), 3.
miejsce: Adam Pierzchała (kl. 5b).
Gratulujemy i zapraszamy do następnych konkursów.
Joanna Sztyma
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Informator

Tworzymy kulturę szacunku w sieci
SP 2
W tym roku Dzień Bezpiecznego
Internetu obchodzony był pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku
w sieci”. Aby uzmysłowić naszym
uczniom wady i zalety korzystania
z sieci, sprawdzić poziom ich wiedzy
na temat zagrożeń i szacunku, jaki
obowiązuje w Internecie, 21 lutego
zorganizowany został szkolny turniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
w sieci. Turniej adresowany był do
uczniów klas IV. W tym dniu wszy-

scy czwartoklasiści zebrali się w sali
101, gdzie drużyny, reprezentujące
daną klasę, wzięły udział w zmaganiach konkursowych. Z zadaniami
konkursowymi najlepiej poradziła
sobie drużyna z klasy IV c, zajmując
I miejsce. Po dogrywce II miejsce zajęła klasa IV b, natomiast III miejsce
klasa IV a. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek
oraz pamiątkowy dyplom. Na koniec
turnieju dzieci obejrzały filmik z serii Owce w sieci, którego motywem
przewodnim był szacunek do prywatności. Zorganizowany w tym roku

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA

Z okazji tak ważnego święta lekcje języka polskiego odbywały się
w dość nietypowej scenerii. Podczas spotkania uczniowie klasy 4b
i 4e poznali największe tajemnice
języka, którym na co dzień się posługują. Poszerzyli wiedzę na temat wybranych wyrazów w odniesieniu do pochodzenia, pisowni jak

szkolnym turniej dokładnie zweryfikował wiedzę naszych uczniów na
temat bezpiecznych i niepożądanych
zachowań w sieci. Czwartoklasiści
znają pojęcia związane z Internetem,

wiedzą jakie są korzyści i zagrożenia
dla użytkowników oraz mają świadomość, że wspólnie tworzą szacunek
w sieci. / Agnieszka Kraska, Paulina
Pierchorowicz-Rączka

i znaczenia. Dobór wyrazów nie
był przypadkowy, był to bowiem
zbiór tych najczęściej używanych,
z którymi większość społeczeństwa ma problemy, popełniąc różnego rodzaju błędy, np. przez dodanie nieistniejącej „ś” w wyrazie
WZIĄĆ. W cześci końcowej każdy
uczeń klay 4 b i 4 e został mianowany specjalnym wskaźnikiem na:
Strażnika Mowy Ojczystej. / Ilona
Rudkiewicz

Światowy Dzień Chorego
SP 1

Uczniowie szkoły z okazji Światowego Dnia Chorych przygotowali dla pensjonariuszy Zakładu

Warsztaty w Centrum Inicjatyw Wszelakich
SP 1

Dnia 15 lutego uczniowie klasy 2A,
3A i 3B wzięli udział w zajęciach

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

pon. – pt. 7:30-15:30

WYSTAWY

21 lutego – Dzień Języka Ojczystego!
SP 2
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Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych w Trzebnicy małą niespodziankę. Maja Sułek z klasy 4a
zagrała na wiolonczeli mały koncert, a Wiktoria Wieczorek i Karol
Pijorek z 6a złożyli zgromadzonym życzenia oraz przekazali wy-

edukacyjnych w Centrum Inicjatyw Wszelakich we Wrocławiu.
Każdy miał szansę odkryć swój
talent kulinarny, przygotowując
własnoręcznie pizzę i poznając
korzenie tej potrawy. Dzieci poznały też przepis na pyszny i zdrowy sos pomidorowy. Natomiast
szalonych naukowców zachwyciły
eksperymenty, podczas których
rozpoznawali i nazywali zjawiska
przyrodnicze oraz fizyczno-chemiczne związane z napięciem powierzchniowym,
elektrostatyką
i pirotechniką. Kolejne warsztaty
przybliżyły zasady i techniki pracy detektywa. Dzieci rozwiązywały zagadki, prowadziły śledztwo, uczyły się spostrzegawczości
i współpracy w grupie. Wszystko
po to, by w atmosferze dobrej zabawy odnaleźć ukryty klucz, otworzyć tajemne drzwi i zdobyć nagrodę. / Wychowawcy klasy 2A 3A 3B

konane przez uczniów klas: 1b, 1c,
2a i 3a oraz wolontariuszy laurki.
W dowód pamięci o wszystkich
chorych na ręce siostry Donaty
podali również wielkie czerwone
serce wyklejone małymi serduszkami z imionami dzieci. Spotkanie
sprawiło wiele radości pensjonariuszom. Maja otrzymała brawa,
a uczniowie serdeczne podziękowania za prezenty. Uczniowie zostali zaproszeni do przygotowania
kolejnego spotkania, co nas bardzo
ucieszyło, bowiem jest to dowodem, że odwiedziny są bardzo wyczekiwane. Było nam bardzo miło,
że mogliśmy wywołać uśmiech na
twarzach starszych osób i z radością będziemy kontynuować nasze
spotkania. Dziękujemy również
rodzicom za słowa pochwały za
przygotowanie akcji, które dodają nam skrzydeł. Zapraszamy do
współpracy ze Szkolnym Klubem
Wolontariusza. Czekamy na ciekawe pomysły i ręce gotowe do pracy.

Wiersz nie musi być
długi, aby mógł unieść
ładunek emocjonalny.
Przykładem niech
będzie tutaj utwór
Reginy Nowakowskiej,
uczestniczki Warsztatów Literackich
przy UTW Tęcza. To
coś w rodzaju notatki poetyckiej pełnej
ukrytych, metaforycznych znaczeń.
Rubryka redagowana
przez Stefana Jurkowskiego i Annę Marię
Musz. Osoby zainteresowane literaturą,
a także pisaniem i publikowaniem własnych
utworów zapraszamy
na Warsztaty literackie
do Gminnego Centrum
Kultury

Kącik

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Pani Teresa
z miejscowości Raszów
wyraża niezmierną
wdzięczność i podziw
dla strażaków
z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w Trzebnicy
za szybką interwencję
i uratowanie jej domu
rodzinnego od pożaru.

Pani Anna
Sewastianow
wraz z córką i wnukami
z głębi serca
pragnie wyrazić
wdzięczność
wszystkim, którzy
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
jej męża.

Nauka i sztuka

MALARSTWO

Szczęście w kratkę

MALARSTWO

Rok w Arktyce

FOTOGRAFIA

Ryby na niby

MALARSTWO

studenci ASP

Galeria Poddasze
Galeria Parter
Galeria Parter

Sabina Kucięba

Pracownia Malarstwa GCKiS

Wiosna w Trzebnicy
Galeria Parter

TKANINA ARTYSTYCZNA,
MALARSTWO
Maria Gostylla-Pachucka

WYDARZENIA KULTURALNE
Spektakl muzyczny

9 marca

Dla Pani Wszystko

/ 19:00 Sala Widowiskowa / bilety 59 zł /
AFTERPARTY RETRO DANCING

w Art Kawiarni

18 marca

/ 18:00 Poezja śpiewana / Art Kawiarnia

21 marca

/ 10:00

25 marca

/ 10:00

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

KINO
Polonia 3D

Trzebnicki Kiermasz Wielkanocny

Niedziela Palmowa / deptak

GCKiS ul. Prusicka 12
pon. - czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 –
22:00
organizujemy urodziny dla dzieci

szczegóły: 669 886 997

71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

Kasy Kina

bieżący tydzień na plakacie

kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

15 marca - 3 kwietnia
17:30 i 20:00

21 marca

I Dzień Wiosny dla Przedszkolaków
Deptak, Ratusz

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (dział kina i widowisk)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

REPERTUAR

/ 18:00

Premiera

„Pitbull. Ostatni pies”

DKF

„Czwarta Władza”
Hala Sportowa ul. Kościelna 9
tel. 71 312 11 71
pon. – pt. 7:30 – 15:30

SPORT

okienko
z wierszem

Pracownia Malarstwa GCKiS

WYDARZENIA SPORTOWE

18 marca

/ 10:45

Leśne Przedbiegi

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
REGINA NOWAKOWSKA

Koniczyna
Czterokrotny cień rzuca na łące

Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia
dla biegaczy na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 12:00-18:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy

Kompleks Boisk Orlik

poniedziałek - piątek / 13:30-20:00
sobota – niedziela / 12:00-18:00

ul. Oleśnicka

zerwana w dary obfituje
szczęście przynosi nie dla siebie

BIBLIOTEKA

w ostatnim oddechu przemiany tlenu
spotka w kwadracie wszystkich zerwanych

Rynek Ratusz, parter
tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
śr. nieczynne - prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00

15, 22 marca

/ 16:30 W 80 pomysłów dookoła biblioteki

29 marca

/ 16:30 Klub miłośników Origami
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PszeniBrał
ca Pszenilub udział
w
Brał
owies
rozboju
ca lub udział w
owies

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 100 zł Nagroda o wartości 100 zł – Komputerowe Badanie Cery, dla pierwszych 5 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki. Nagroda do
odbioru w Centrum Piękna i Rozwoju, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, (Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).
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Chłop

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Janusz Marczewski
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Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Jaka to melodia?
Ojciec Mateusz (240) - Bezpieczna odległość - serial
Klan (3277) - telenowela
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Dr Quinn - seria IV (2) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Cudowny świat przyrody. Skokiem przez sawannę. Impala.
Afryka. - serial dok.
Igrzyska Paraolimpijskie Pjongczang 2018 (2) - felieton
Elif (200) - serial
Korona królów (41) - telenowela
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Serial fabularny
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Leśniczówka
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wiadomości
Pogoda
Sport
Alarm! - magazyn
The Wall. Wygraj marzenia
- /24/ - teleturniej
Korzenie - ep. 1 - serial
Wszystko, co najlepsze - melodramat, USA, reż. Tom Moore,
wyk. D.W Moﬀett, Tracy Pollan,
Judith Hoag
Tanie Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat
Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia - ﬁlm akcji, USA, reż.
Neil Blomkamp, wyk. Jennifer
Lawrence, Liam Hemsworth, Josh
Hutcherson, Elizabeth Banks
Magazyn Kryminalny
Zakończenie dnia

7.45 PN - Liga Europejska 9.45 Pn - Liga Europy 11.45 Igrzyska paraolimpijskie
- Ceremonia otwarcia 12.00 Igrzyska
paraolimpijskie - Ceremonia otwarcia
12.45 Igrzyska paraolimpijskie - Ceremonia otwarcia 13.25 Igrzyska paraolimpijskie - Ceremonia otwarcia 13.45
Igrzyska paraolimpijskie - Ceremonia
otwarcia 15.00 PN - Liga Europy 17.00
Judo 19.10 Łyżwiarstwo szybkie Mistrzostwa Świata 20.10 Łyżwiarstwo szybkie
Mistrzostwa Świata 21.00 Łyżwiarstwo
szybkie Mistrzostwa Świata 21.50 Sportowy Wieczór 22.50 Sportowy Wieczór
23.30 Sportowy Wieczór 0.00 Turniej
WTA 1.00 Hokej na lodzie NHL 3.45 Zakończenie dnia
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Czujnik gazu
i czadu
taniej

30%

Bezpieczeństwo
to podstawa
godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14

NISKIE RATY NA DOWÓD, TRANSPORT,
MONTAŻ SKLEP AGD RTV LAPTOPY

5.10
5.40
6.45
7.35
7.50
8.35
9.10
9.30
9.55
10.30
11.40
12.40
13.30
14.00
15.00
16.30
16.55
17.00
19.30
20.20
21.20

23.50
1.30

3.05

4.55

Weterynarze z sercem
Klan (3274 - 3275) - telenowela
Sprawa dla reportera
Magazyn Paraolimpijski
Rok w ogrodzie
Jaka to melodia?
Studio Raban
Rodzinny ekspres - magazyn
Zakochaj się w Polsce (62)
Bydgoszcz - magazyn
Dama w czarnym welonie (12)
- serial
The Wall. Wygraj marzenia
- /24/ - teleturniej
Pensjonat nad Rozlewiskiem
- serial
Okrasa łamie przepisy - Mięsne przysmaki… z warzyw
Blondynka (76) - serial
Ojciec Mateusz (240) - Bezpieczna odległość - serial
Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo
- konkurs drużynowy
Teleexpress
Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo
- konkurs drużynowy
Wiadomości, Pogoda, Sport
Komisarz Alex (132) - Maestro
- serial
Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia - ﬁlm akcji, USA, reż.
Neil Blomkamp, wyk. Jennifer
Lawrence, Liam Hemsworth, Josh
Hutcherson, Elizabeth Banks
Houdini - sztuka iluzji - część 1
- serial
Kandydat na męża - ﬁlm obyczajowy, Kanada, reż. George
Erschbamer, wyk. Lea Thompson,
Lochlyn Munro, Matreya Fedor
Kawalerskie życie na obczyźnie - ﬁlm obyczajowy, Polska, reż.
Andrzej Barański, wyk. Marek
Bukowski, Bożena Dykiel, Magdalena Wójcik, Artur Barciś, Jan
Frycz, Marek Walczewski, Ewa
Buczko, Cynthia Kaszyńska
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 45
10.05 Łyżwiarstwo szybkie - MŚ w wieloboju - Amsterdam dz. 1, Holandia 11.45
Lekkoatletyka - Halowe MŚ - Birmingham
- podsumowanie 13.45 Pjongczang 2018
- Paraolimpiada - Ceremonia Otwarcia
- relacja, Wielka Brytania 15.30 Igrzyska
paraolimpijskie wydarzenia dnia 15.55
Łyżwiarstwo szybkie - MŚ w wieloboju
- Amsterdam dz. 2 - 500m M, Holandia
17.50 Hokej na lodzie - PHL, 2.runda play
- oﬀ . 20.40 Łyżwiarstwo szybkie - MŚ
w wieloboju - Amsterdam dz. 2 - 5km K,
Holandia 21.30 Sportowa Sobota 22.05
Hokej na lodzie - NHL 2017 . 46 0.50 Zakończenie dnia

15.05
15.35
16.30
17.10
18.00
18.35
19.05
19.35
20.10
20.45
21.40
22.15
23.40

1.00
2.05

3.55

5.25

Koło fortuny (78) - teleturniej
Za marzenia (2) - serial
Anna Dymna - spotkajmy się
Na sygnale (9) - serial
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie Extra
Rodzinka.pl (38) - serial
Barwy szczęścia (1819) - serial
Koło fortuny (79) - teleturniej
Tylko z Tobą (91) - serial
Familiada - teleturniej
Makłowicz w podróży - Indie
„Ulice Delhi”
Coś dla Ciebie - magazyn
Za marzenia (2) - serial
Koło fortuny (165) - teleturniej
Meandry uczuć (66) - serial
Panorama, Pogoda, Sport
Rodzinka.pl (39) - serial
Na sygnale (10) - serial
Barwy szczęścia (1819) - serial
Barwy szczęścia (1820) - serial
O mnie się nie martw - s. VIII (2)
- serial komediowy
Rodzinka.pl (227) - serial
Krąg podejrzanych (2) - serial
Zawód. Amerykanin (1) - serial,
reż. Gavin O’Connor, wyk. Matthew Rhys, Keri Russell, Noah
Emmerich, Holly Taylor
Rani (7) Królowa - serial
kostiumowy, Francja
Wóz pancerny - western, USA,
reż. Burt Kennedy, wyk. John
Wayne, Kirk Douglas, Howard
Keel, Robert Walker Jr
Farba - dramat, Polska, reż.
Michał Rosa, wyk. Agnieszka
Krukówna, Marcin Władyniak,
Ewa Gorzelak, Karolina Łukaszewicz, Agnieszka Dygant, Teresa
Sawicka, Kinga Preis, Krzysztof
Dracz, Leszek Zdybał, Mariusz
Jakus
Zakończenie dnia

5.10 Uwaga! - program interwencyjny
5.40 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Doradca smaku
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
13.30 Szpital - program obyczajowy
14.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
15.30 Szkoła - serial
16.30 19 + - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny

PSN
7.00 Biathlon PŚ, Kontiolahti - sprint mężczyzn 9.00 Koszykówka Euroliga: Żalgiris Kowno - Fenerbahce Dogus Stambuł
11.00 Tenis ATP World Tour Masters 1000,
Indian Welles 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Siatkówka Plusliga: Treﬂ Gdańsk
- Indykpol AZS Olsztyn 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Magazyn Trans World
Sport 16.35 Biathlon PŚ, Kontiolahti - bieg
sztafetowy mieszany 18.10 7. strefa - magazyn siatkarski 19.40 Piłka nożna Liga
holenderska: Willem II - PSV Eindhoven
20.40 Piłka nożna Liga holenderska: Willem II - PSV Eindhoven 21.50 Piłka nożna
Nice 1. liga: GKS Katowice - Raków Częstochowa 0.00 Piłka nożna Liga ukraińska
2.10 7. strefa - magazyn siatkarski

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Gliniarze
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Dancing with the Stars. Taniec
z Gwiazdami
22.10 Story of My Life - Historia
naszego życia - talk show

TV 4
6.00
7.05
7.35
8.00
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

21.45
22.50
23.55
20.00 Strażnicy galaktyki - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka Brytania 2014, reż. James Gunn,
wyk. Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael
Rooker, Karen Gillan
22.30 Kapitan Ameryka: Pierwsze
starcie - ﬁlm przygodowy, USA
2011, reż. Joe Johnston, wyk. Chris
Evans, Hayley Atwell, Sebastian
Stan, Tommy Lee Jones, Richard
Armitage, Stanley Tucci, Samuel L.
Jackson
1.05 Kuba Wojewódzki - talk show
2.05 Iron Majdan
3.05 Uwaga! - program interwencyjny
3.20 Moc Magii
4.40 Nic straconego

23.20 Wilk z Wall Street - dramat,
USA, 2013, reż. Martin Scorsese,
wyk. Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Rob Reiner,
Margot Robbie, Jonah Hill
Jordan Belfort pechowo zaczyna
karierę w październiku 1987, kiedy
akcje na Wall Street lecą w dół,
a ﬁrmy maklerskie zwalniają ludzi.
Po pewnym czasie na bezrobociu
w 1989 roku zakłada własną ﬁrmę
Stratton Oakmont, która obraca
tzw. śmieciowymi akcjami, czyli
akcjami wartymi ułamki dolara.
Jego wspólnikiem i prawą ręką
jest Donnie Azoﬀ Belfort, którego
poznaje przypadkiem.
3.15 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

TVP INFO

EUROSPORT
8.00 Piłka nożna. Major League Soccer MLS Highlights 8.30 Kolarstwo. Paryż - Nicea 9.30 Biathlon. PŚ, Kontiolahti
10.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Ofterschwang 12.00 Biathlon. PŚ, Kontiolahti
13.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Ofterschwang 15.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea,
Francja 16.45 Kolarstwo. Tirreno Adriatico, Włochy 17.45 Biathlon. PŚ, Kontiolahti
19.30 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo Kwaliﬁkacje HS 134 20.30 Narciarstwo Alpejskie.
PŚ, Ofterschwang, Niemcy Gigant kobiet,
2. przejazd 21.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja 22.00 Kolarstwo. Tirreno Adriatico, Włochy 23.00 Biathlon. PŚ, Kontiolahti Bieg indywidualny kobiet 0.30
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Ofterschwang

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama 18.25
Serwis Info 18.43 Widziane z Polski - magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Forum
21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28
Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO
21.49 W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO
Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info
0.17 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58 Flesz Info Wieczór 1.20 Forum
2.20 Wiadomości 2.48 Gość Wiadomości
3.15 Filmy Dokumentalne TVP INFO

TVN

TVP 2
5.40 Koło fortuny (80) - teleturniej
6.15 Na sygnale (180) - To już nie
ma sensu - serial
6.45 Barwy szczęścia (1816) - serial
7.20 Barwy szczęścia (1817) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
10.55 M jak miłość (1356 - 1357) - serial
12.50 Bake oﬀ - Ale ciacho! - ed. 4
- widowisko
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny (166) - teleturniej
15.20 Hity kabaretu - Drzwi i inne
hity Kabaretu Moralnego Niepokoju - program rozrywkowy
16.20 Rodzinka.pl (227) - serial
16.50 Słowo na niedzielę
17.10 O mnie się nie martw - s. VIII (2)
- serial komediowy
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.25 Sport Telegram
18.30 Kulisy - Postaw na milion
18.40 Postaw na milion - teleturniej
19.35 Lajk!
20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
21.35 Ludzik, czyli One Man Show
22.10 Riviera (1) - serial, reż. Hans
Herbots, wyk. Julia Stiles, Adrian
Lester, Lena Olin, Roxane Duran,
Igal Naor
23.00 The Good Doctor (13) - serial
23.55 Klucz do wieczności - thriller,
USA, reż. Tarsem Singh, wyk.
Ryan Reynolds, Ben Kingsley,
Matthew Goode, Natalie Martinez
2.00 Dzień kobiet - dramat obyczajowy, Polska, reż. Maria Sadowska, wyk. Katarzyna Kwiatkowska - Halina Radwan, Eryk Lubos,
Grażyna Barszczewska, Klara
Bielawka, Ewa Konstancja Bułhak,
Julia Czuraj, Bartlomiej Firlet,
Dorota Kolak, Agata Kulesza,
Leonard Pietraszak
3.45 Krąg podejrzanych (2) - Miś
- serial

6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05

20.00

PSN
7.00 Piłka nożna Liga czeska 9.00
Biathlon PŚ, Kontiolahti - sprint mężczyzn 11.00 Piłka nożna Liga rosyjska: Lokomotiw - Spartak Moskwa 12.00 Piłka
nożna Liga rosyjska: Lokomotiw - Spartak
Moskwa 13.00 Polsat Sport News ﬂash
13.07 Piłka nożna Liga holenderska: Vitesse - Ajax Amsterdam 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Piłka nożna Liga holanderska NAC Breda - Feyenoord 17.00
Polsat Sport News ﬂash 17.07 Piłka nożna Magazyn Nice 1. ligi 18.45 Koszykówka
Euroliga: Żalgiris Kowno - Fenerbahce Dogus Stambuł 21.00 Biathlon PŚ, Kontiolahti - sprint kobiet 23.10 Siatkówka Plusliga: GKS Katowice - PGE Skra Bełchatów
1.20 Magazyn Cafe Futbol

POLSAT

TVN

TVP 2
5.25
6.00
6.55
7.20
7.55
11.00
11.15
11.25
11.55
12.30
13.00
13.55
14.30

5.15
5.35
7.50
8.00
11.00
12.50
13.50
14.50
16.25
17.00
18.00
19.00
19.45
20.00

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Spotkanie ze smakiem
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Agent - Gwiazdy
MasterChef Junior
Efekt Domina
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
36,6°C - magazyn medyczny
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Hipnoza

6.00
7.45
8.15
9.55
10.05
10.30
10.45
12.55
14.30
15.45
17.45
18.20
18.50
19.30

Stopklatka
10.30 Pułapki umysłu - serial 11.25 Dziesięć największych katastrof naturalnych
cz. 1 - ﬁlm dok. 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 14.30 Pułapki umysłu
- serial 14.55 Stawka większa niż życie
cz. 5 - serial 16.05 Komedia małżeńska
- komedia obyczajowa 18.05 Wampirzyce - komedia 20.00 Peggy Sue wyszła za
mąż - komediodramat 22.10 Pirania II: Latający mordercy - horror

TV TRWAM
13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Guadalupe - żywy obraz 14.55 Słowo Życia 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.20 Mocni w wierze 15.50 Ma się
rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10
Siódmy sakrament 16.35 Świat na wyciągnięcie ręki 17.00 Huta Pieniacka - prawda i pamięć 17.25 Święty na każdy dzień
17.30 Okiem kamery 17.55 40 dni z Duchem Świętym 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć…
19.30 Latający dom 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Głos serca 23.25 Bitwa pod Rząbcem - historia prawdziwa

POLSAT

TV 4

Nowy dzień z Polsat News
MY3 - program dla dzieci
Jeźdźcy smoków
Makaronowy Zawrót Głowy
Ewa gotuje
Makaronowy Zawrót Głowy
Czarownica - komedia romantyczna, USA, 2005
TOP CHEF
Umów się ze mną. Take Me Out
Kabaret Na żywo
SuperPies
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
7.35 Jeźdźcy smoków
8.05 Tom i Jerry Show
8.35 Tom i Jerry Show
8.55 Tom i Jerry Show
9.25 Garﬁeld Show
9.45 Dzwoneczek i zaginiony skarb
- ﬁlm anim, USA, 2009
11.25 Policjantki i Policjanci
12.25 Policjantki i Policjanci
13.25 Policjantki i Policjanci
14.25 STOP Drogówka
15.30 Twoje, moje i nasze - komedia
familijna, USA, 2005, reż. Raja
Gosnell, wyk. Dennis Quaid, Rene
Russo
17.25 Powodzenia, Charlie: Szerokiej
drogi - komedia familijna, USA,
2011, reż. Arlene Stanford
19.00 Galileo
20.00 Policjantki i Policjanci
21.00 Policjantki i Policjanci
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
0.00 Wirtualna rewolucja - ﬁlm sci - ﬁ,
Francja, USA, 2016, reż. Guy
- Roger Duvertr, wyk. Jane Badler,
Mike Dopud, Jochen Hägele
2.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

21.05 Kac Vegas III - komedia, USA
2013, reż. Todd Phillips, wyk. Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galiﬁanakis, Justin Bartha, Ken Jeong,
John Goodman, Melissa McCarthy, Heather Graham
23.10 Strażnicy Galaktyki - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka Brytania
2014, reż. James Gunn, wyk. Chris
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista,
Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee
Pace, Michael Rooker, Karen Gillan,
Djimon Hounsou, John C. Reilly,
Glenn Close, Benicio Del Toro
1.35 Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
2.40 Uwaga! - program interwencyjny
3.00 Moc Magii
4.20 Nic straconego

20.00 Smerfy - ﬁlm familijny, USA,
2011, reż. Raja Gosnell, wyk. Hank
Azaria, Jayma Mays, Neil Patrick
Harris, Sofía Vergara
Przygody uwielbianych przez
wszystkich Smerfów - tym razem
na dużym ekranie. Uciekając przed
Gargamelem, Smerfy przedostaną
się przez magiczny portal do dziwnego świata, niepodobnego do
niczego, co do tej pory widziały. do
Nowego Jorku. Papa Smerf i jego
rodzina będą desperacko szukać
drogi powrotnej do domu, zanim
Gargamel ich dopadnie.
22.20 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
0.20 FEN 20
1.30 Spider - Man 2 - ﬁlm sci - ﬁ,
USA, 2004, reż. Sam Raimi, wyk.
Tobey Maguire, Kirsten Dunst,
James Franco, Alfred Molina, Elizabeth Banks, Bruce Campbell,
Rosemary Harris
4.10 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

EUROSPORT

TVP INFO

8.30 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja
Etap 6. 9.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ,
Ofterschwang 10.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Kvitfjell 12.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Ofterschwang 13.30 Kolarstwo.
Paryż - Nicea, Francja Etap 7. 15.00 Kolarstwo. Tirreno Adriatico, Włochy Etap 4.
16.30 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 17.15 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo HS 134 18.45 Biegi narciarskie. PŚ, Oslo, Norwegia 50 km
20.00 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 21.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja 22.00 Kolarstwo. Tirreno Adriatico, Włochy 23.00
Skoki narciarskie. PŚ, Oslo HS 134 0.30
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Kvitfjell, Norwegia Zjazd mężczyzn 1.30 Narciarstwo
Alpejskie. PŚ, Ofterschwang

1.45
1.55
3.00
4.00
5.00

Detektywi w akcji
Scooby Doo: Gdzie jesteś?
Jeźdźcy smoków
Drużyna A
Detektyw Monk
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
Drużyna A
Detektyw Monk
Galileo
Galileo
Detektywi w akcji
Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Wierna jak pies. Policjantki
i Policjanci - ﬁlm TVP, 2015
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Wysokie loty - komedia, USA,
2004, reż. Jessy Terrero, wyk. Tom
Arnold, Snoop Dogg
Graﬃti
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.45 Pogoda 16.55 Teleexpress 16.59 Teleexpress Extra 17.16 Serwis Info weekend
17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00
Panorama 18.17 Serwis Info weekend
18.30 Młodzież kontra 19.18 Serwis Info
weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie
da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dziennikarski - program
publicystyczny 0.52 Nie da się ukryć - magazyn 1.20 Flesz Info Wieczór 1.45 Minęła
20ta 2.45 Wiadomości 3.13 Gość Wiadomości 3.40 Teleexpress

Stopklatka
9.00 Poirot: Wigilia Wszystkich Świętych
- ﬁlm kryminalny 10.55 Stawka większa
niż życie cz. 6 - serial 12.10 Niania - serial
13.40 Zmowa pierwszych żon - komedia 15.45 Polowanie na prezydenta - ﬁlm
sensacyjny 17.45 Poirot: Express do Plymouth - ﬁlm kryminalny 18.50 Poirot: Tragedia w Marsden Manor - ﬁlm kryminalny
20.00 Boski chillout - komedia - komedia
sensacyjna 22.30 Kung - fu szał - komedia

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Warto zauważyć… 12.50 Nasz Max
i jego przygoda z Biblią 13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić od zapomnienia
13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Głos
serca 15.30 Wierzę w Boga 15.45 Spotkania z ekologią 16.00 Informacje dnia
16.10 Próba wiary - Święty Dyzma 17.00
Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem
kamery 17.55 40 dni z Duchem Świętym
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 19.00
Msza Święta w intencji Oﬁar katastrofy
smoleńskiej 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Dotyk
przyjaźni 23.35 Spuścizna św. Wincentego a Paulo 0.00 Programy powtórkowe
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5.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.20 Szpital - program obyczajowy
7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
8.15 Przepis na życie - serial obyczajowy
9.10 Kryminalni - serial kryminalny
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko IV - serial
16.55 Przepis na życie - serial obyczajowy
17.55 Kryminalni - serial kryminalny
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Butch Cassidy i Sundance Kid
- western, USA 1969, reż. George Roy Hill, wyk. Paul Newman,
Robert Redford, Katharine Ross,
Strother Martin
22.25 Gra Endera - ﬁlm S - F, USA 2013,
reż. Gavin Hood, wyk. Asa Butterﬁeld, Harrison Ford, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Ben Kingsley,
Viola Davis
0.40 Wybrana - serial
1.40 Moc Magii
3.50 Druga strona medalu - talk show
4.20 Druga strona medalu - talk show
4.50 Druga strona medalu - talk show
5.20 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Dziesięć przykazań - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
9.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
10.00 Gliniarz i prokurator - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
12.55 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
14.45 Kobra - oddział specjalny - serial
15.45 Gliniarz i prokurator - serial
16.45 13 Posterunek 2 - serial
17.25 13 Posterunek 2 - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Replikant - ﬁlm sci - ﬁ, USA 2001
22.00 Dorwać gringo - ﬁlm akcji, USA
2012, reż. Adrian Grunberg, wyk.
Daniel Cacho, Dolores Heredia,
Kevin Hernandez, Mel Gibson
0.00 Morze Czarne - thriller, Wielka
Brytania 2014, reż. Kevin Macdonald, wyk. Ben Mendelsohn,
David Threlfall, Jude Law, Scoot
McNairy
2.15 Dyżur
2.50 Na jedwabnym szlaku
3.15 Biesiada na cztery pory roku
3.55 Biesiada na cztery pory roku
4.20 Menu na miarę
4.55 Z archiwum policji
5.35 Menu na miarę

TTV

TV6

13.40 Idealna niania 14.25 Zamiana
żon. Ukraina 15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Cała prawda o jedzeniu 17.00
10 zadań specjalnych Michela Morana
17.30 DeFacto - Flesz 17.45 Express 18.05
Detektywi. Na zlecenie 18.45 SOS Ekipy w akcji 19.45 Express 20.05 DeFacto
Extra 20.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 21.45 Express 22.00 Królowe życia
- serial 22.45 Nauka jazdy 23.15 Usterka

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buffy - postrach wampirów 8.00 Przygody Merlina 10.00 Galileo 11.00 Dom nie
do poznania 12.00 Miodowe lata 13.40
Niesamowite rekordy 14.15 Strażnik Teksasu 15.15 Czarodziejki 16.15 Medicopter 117 17.15 Buﬀy - postrach wampirów
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00
3.10 do Yumy - western 23.35 Człowiek
- rekin - horror sci - ﬁ

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

8.00 Studio Kultura - Rozmowy 8.10 Białoruski klimat 9.00 Informacje kulturalne
9.25 Spokój - ﬁlm TVP 11.00 Jan Serce
- serial 13.35 Studio Kultura - Rozmowy
13.55 Pasja według św. Jana, Johanna
Sebastiana Bacha 16.20 Pegaz 17.25 Jutro będzie niebo - ﬁlm obyczajowy 18.55
Ścieżki tekstu - ﬁlm kr.metr. 19.05 Kiedy
będę ptakiem - ﬁlm dok. 19.40 Informacje kulturalne 20.00 Bullitt - ﬁlm kryminalny 22.10 Tygodnik Kulturalny 22.55
Dziennik ﬁlozofa 23.15 Actus Humanus
Nativitas - Farinelli, cz. 2 - koncert 0.20
Uniesie nas wiatr, Iran 2.20 Informacje
kulturalne 2.40 Bullitt - ﬁlm kryminalny
4.45 Tygodnik Kulturalny

10.40 Podróże z historią (29) - cykl dok.
11.15 Taśmy bezpieki - Lustracja, agenci
11.50 Kultura i sztuka Marca 68`, Polska
13.00 Było, nie minęło 13.30 Sensacje XX
wieku 14.30 Encyklopedia II wojny światowej 15.10 Rosja. Podróże z Jonathanem
Dimbleby”m 16.20 Historia Polski - ﬁlm
dok. 17.25 Goniec historyczny IPN - magazyn 17.45 Chłopi (7) - serial 18.50 Sensacje XX wieku 19.55 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV 20.30 Pearl Harbor
- Oskarżeni 1 - ﬁlm dok. 21.30 Przeprowadzki (10) - Szafa brygadiera Abramka
- serial 22.35 Szerokie tory - Szerokie tory. Żydzi w Odessie - reportaż 23.15 Sztuka znikania - ﬁlm dok. 0.20 Ośmiornica
- s. 10 (4) - serial 1.20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - W krainie duchów
(34) 1.50 Chłopi (7) - Bór - serial

Sobota, 10.03.2018

TVN 7
5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Gotowe na wszystko IV - serial
11.45 Kryminalni - serial kryminalny
14.50 Wallace i Gromit: Klątwa królika - komedia, Wielka Brytania
16.40 Córka prezydenta - komedia,
USA, Wielka Brytania 2004, reż.
Andy Cadiﬀ, wyk. Mandy Moore,
Matthew Goode, Jeremy Piven,
Annabella Sciorra, Caroline Goodall, Mark Harmon
19.00 Walentynki - komedia, USA
2010, reż. Garry Marshall, wyk.
Julia Roberts, Jessica Alba, Anne
Hathaway, Ashton Kutcher, Jessica Biel, Bradley Cooper, Patrick
Dempsey, Hector Elizondo, Jamie
Foxx, Kathy Bates, Jennifer Garner
21.40 Lawina - ﬁlm katastroﬁczny,
Niemcy, Francja, Austria, Belgia
2008, reż. Jörg Lühdorﬀ, wyk.
Désirée Nosbusch, Vincent Perez,
Aladin Reibel, Jacques Spiesser,
Coraly Zahonero, Wojciech
Wysocki
23.45 Sherlock Holmes - ﬁlm sensacyjny, USA, Wielka Brytania,
Niemcy 2009, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr, Jude Law,
Rachel McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
2.30 Moc Magii
4.40 Druga strona medalu - talk show

TTV
10 14.25 Wojny magazynowe 10 14.55
Ostre cięcie 15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Bogacze
i ich pupile 17.45 Express 18.05 Druga
twarz 19.10 Nauka jazdy 19.45 Express
20.00 Usterka 21.00 Dżentelmeni i wieśniacy 22.00 Kossakowski. Wtajemniczenie 22.35 Gogglebox. Przed Telewizorem
23.35 Królowe życia - serial

TVP KULTURA
8.00 Duma i uprzedzenie - serial 9.05
Śpiewa Anna German - recital 9.45 Test
- ﬁlm kr.metr. 10.15 Informacje kulturalne 10.35 Dzika muzyka - W krainie wiwatów 11.15 Odyseja ﬁlmowa - 1918 - 1928.
Triumf ﬁlmu amerykańskiego - cykl dok.
12.25 Polowanie na muchy - ﬁlm obyczajowy 14.25 Czarny kot 15.40 Telenotatnik - „Cosi Fan Tutte” - felieton 16.20 Czarny Orfeusz - dramat 18.15 Dranie w kinie
- magazyn 18.50 United Kingdom of Pop,
cz. 2 - cykl dok. 20.00 Droga do zapomnienia - dramat 22.05 Glastonbury 2015. Florence + The Machine - koncert 23.45 Mały Quinquin - Diabeł wcielony - serial 0.50
Mały Quinquin - Allah akbar! - serial

PULS
6.00
7.00
7.50
9.50
14.30
15.40

17.45

20.00

22.00

0.30

2.25
3.35
4.25
5.35

Skorpion - serial
Taki jest świat
Tajemnice medyczne - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Najśmieszniejsi, 2018
Robin Hood: Faceci w rajtuzach
- komedia, USA 1993, reż. Mel
Brooks, wyk. Amy Yasbeck, Cary
Elwes, Patrick Stewart, Richard
Lewis, Roger Rees, Tracey Ullman
Gliniarz w przedszkolu - komedia, USA 1990, reż. Ivan Reitman,
wyk. Arnold Schwarzenegger,
Linda Hunt, Pamela Reed, Penelope Miller
Likwidator - ﬁlm akcji, USA
2013, reż. Kim Jee - woon, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Forest
Whitaker, Johnny Knoxville
Leon zawodowiec - dramat
kryminalny, Francja 1994, reż. Luc
Besson, wyk. Danny Aiello, Don
Creech, Ellen Greene, Gary Oldman, Jean Reno, Michael Badalucco, Natalie Portman, Peter
Appel
Odrzut - ﬁlm akcji, Kanada 2011,
reż. Terry Miles, wyk. Danny Trejo,
Keith Jardine, Lochlyn Munro,
Serinda Swan, Steve Austin
Najśmieszniejsi, 2018
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę

TV6
6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.15 Galileo 9.20 Kacper i przyjaciele
11.45 Co tygryski lubią najbardziej - ﬁlm
anim. 13.30 Miasteczko Halloween: Zemsta Kalabara - komedia familijna 15.15
Garﬁeld: Futrzane opowieści - ﬁlm Francja
16.05 Bitwa na bombki - komedia obyczajowa 18.00 Przygody Merlina 20.00
Galileo 21.00 Sekretna obrona - thriller
23.05 Aletta - ocean rozkoszy

TVP HISTORIA
10.10 Okrasa łamie przepisy 10.40 The
Hunt - Łowcy. - serial dok. 11.45 Opowieść o Indiach - serial dok. 12.55 Ziemia,
planeta roślin - Trawy - 3 - cykl dok. 13.55
Szerokie tory - reportaż 14.35 Wielka
Gra (66) - teleturniej 15.40 Spór o historię - debata 16.20 Bitwa pod Łowczówkiem 1914 16.50 Przystanek Niepodległość - ﬁlm dok. 17.10 Urok życia - Renata
Przemyk - ﬁlm dok. 17.45 Ile jest życia (7)
- Izba tonów - serial 18.50 Tajemnice III
Rzeszy (4) Pieniądze Hitlera - cykl dok.
19.55 Było… nie minęło - extra- magazyn
20.30 Ekstradycja II (4) - serial 21.35 MARZEC 1968 22.15 Wcielenia zła (7) Saddam Husajn. - cykl dok. 23.20 Towarzysz
Generał - ﬁlm dok. 0.50 Tutanchamon (1)
- serial 1.45 Tutanchamon (2) - serial 2.30
Zakończenie dnia
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TVP 1
5.15
5.35
6.05
6.25
6.50
7.00
8.00
9.10
9.40
10.10
11.00
11.25
11.55
12.00
12.15
13.05
14.05
14.20
17.00
17.15
17.45
18.40
19.30
20.00
20.10
20.20
21.20

23.15
0.25

2.15
3.50
4.50

Klan (3276) - telenowela
Klan (3277) - telenowela
Naszaarmia.pl - magazyn
Pełnosprawni (241) - magazyn
dla niepełnosprawnych
Igrzyska Paraolimpijskie Pjongczang 2018 (4) - felieton
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Ziarno - Raban w Ziarnie
- magazyn
Weterynarze z sercem
W sercu oceanu (2) - serial
Leśniczówka
Leśniczówka
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Gala Anody
Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo
- konkurs indywidualny
Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo
- konkurs indywidualny
Teleexpress
Pogoda
The Wall. Wygraj marzenia
- /25/ - teleturniej
Jaka to melodia?
Wiadomości
Pogoda
Sport
Blondynka (77) - serial
Bridget Jones - w pogoni za
rozumem - komedia, Wielka Brytania, Francja, USA, reż. Beeban
Kidron, wyk. Renée Zellweger,
Hugh Grant, Colin Firth
Wszystko dla pań (2) - serial
Przyjaciel do końca świata
- komedia romantyczna, USA,
reż. Lorene Scafaria, wyk. Steve
Carrell, Keira Knightley, Adam
Brody, Martin Sheen
Houdini - sztuka iluzji - część 1
- serial
Korzenie - ep. 1 - serial
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . 46
10.05 Hokej na lodzie - PHL, 2.runda play
- oﬀ . 11.00 Tenis ziemny - Turniej WTA
- Indian Wells - podsumowanie 2 rundy
13.15 Łyżwiarstwo szybkie - MŚ w wieloboju - Amsterdam dz. 2, Holandia 14.55
Łyżwiarstwo szybkie - MŚ w wieloboju
- Amsterdam dz. 3 - 1500m M, Holandia
17.50 Igrzyska paraolimpijskie wydarzenia
dnia 18.15 Hokej na lodzie - PHL, 2.runda play - oﬀ . 21.00 Sportowa niedziela
21.35 Tenis ziemny - Turniej WTA - Indian
Wells - 3 runda - 1 23.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Indian Wells - 3 runda - 2
1.05 Zakończenie dnia

TVP 1
8.00
8.15
8.40
9.35
10.35
11.05
12.00
12.10
12.35
12.35
12.55

13.25
13.45
14.45
15.15
15.30
15.50
17.00
17.25
17.55
18.25
18.55
19.30
20.15
20.35

22.15
23.25
0.35

2.30
3.30
3.45

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Jaka to melodia?
Leśniczówka
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Zagadka Hotelu Grand (43)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Cudowny świat przyrody. Raz,
dwa, trzy, Baba Jaga Patrzy!
Tenrek zwyczajny. Madagaskar. - serial dok.
Igrzyska Paraolimpijskie Pjongczang 2018 (5) - felieton
Elif (201) - serial
Okrasa łamie przepisy
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Serial fabularny
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3278) - telenowela
Korona królów (42) - telenowela
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wiadomości, Pogoda, Sport
Alarm! - magazyn
Teatr Telewizji - VICTORIA
- spektakl teatralny, reż. Ewa Pytka,
wyk. Maria Pakulnis, Jan Frycz,
Michalina Łabacz, Olga Bołądź
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy
Czy świat oszalał? Rosyjska
opozycja
Bridget Jones - w pogoni za
rozumem - komedia, Wielka Brytania, Francja, USA, reż. Beeban
Kidron, wyk. Renée Zellweger,
Hugh Grant, Colin Firth
Zakładnicy SS. Na ostrzu noża
- serial dok.
Notacje - Władysław Siemaszko. Organizowałem
wołyński ZWZ - cykl dok.
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Indian Wells - 3 runda - 1 9.50 Tenis ziemny - Turniej WTA - Indian Wells - 3 runda
- 2 11.35 Hokej na lodzie - PHL, 2.runda
play - oﬀ . 12.30 Piłka nożna - Liga Europy - 1/8F 14.30 Magazyn piłkarski FIFA
15.05 Łyżwiarstwo szybkie - MŚ w wieloboju - Amsterdam - podsumowanie,
Holandia 16.50 Igrzyska paraolimpijskie
wydarzenia dnia 17.15 4 - 4 - 2 18.15
Hokej na lodzie - PHL, 2.runda play - oﬀ
21.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Indian
Wells - 3 runda - 3 23.00 Sportowy wieczór 23.30 Tenis ziemny - Turniej WTA
- Indian Wells - 3 runda - 4 0.55 Zakończenie dnia

TVP 2
5.40
6.15
6.45
7.20
7.55
10.35
11.40
12.20
14.00
14.35
15.20
16.20
16.35
17.10
18.00
18.20
18.25
18.35
19.30
20.05
21.05

23.10

1.00

2.40

Koło fortuny (81) - teleturniej
Barwy szczęścia (1818) - serial
Barwy szczęścia (1819) - serial
Barwy szczęścia (1820) - serial
Pytanie na śniadanie
Rodzinne oglądanie - W krainie żyraf - ﬁlm dok.
Makłowicz w podróży - Indie
Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
Familiada - teleturniej
Koło fortuny (167) - teleturniej
Bake oﬀ - Ale ciacho! - ed. 4
- widowisko
Bake oﬀ - Ale przepis
Na sygnale (181) - Wszystko,
tylko nie to! - serial
Na dobre i na złe (698) - serial
Panorama
Pogoda
Sport Telegram
Za marzenia (2) - serial
Rodzinka.pl (227) - serial komediowy
Big Music Quiz
Klucz do wieczności - thriller,
USA, reż. Tarsem Singh, wyk. Ryan
Reynolds, Ben Kingsley, Matthew
Goode, Natalie Martinez
Kino bez granic - Motyl. Still
Alice - dramat, USA, Francja,
reż. Richard Glatzer, Wash Moreland, wyk. Julianne Moore, Alec
Baldwin, Kristen Stewart, Kate
Bosworth
Dzień kobiet - dramat obyczajowy, Polska, reż. Maria Sadowska, wyk. Katarzyna Kwiatkowska - Halina Radwan, Eryk Lubos,
Grażyna Barszczewska, Klara
Bielawka, Ewa Konstancja Bułhak,
Julia Czuraj, Bartlomiej Firlet,
Dorota Kolak, Agata Kulesza,
Leonard Pietraszak
Zakończenie dnia

PSN
7.00 Koszykówka Euroliga: Żalgiris Kowno - Fenerbahce Dogus Stambuł 8.00 Koszykówka Euroliga: Żalgiris Kowno - Fenerbahce Dogus Stambuł 9.00 Siatkówka
Puchar Polski Kobiet: półﬁnał 10.00 Siatkówka Puchar Polski Kobiet: półﬁnał 11.00
Tenis ATP World Tour Masters 1000, Indian Welles 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Magazyn Trans World Sport
14.25 Piłka nożna Liga holenderska: Ajax
Amsterdam - sc Heerenveen 16.40 Piłka
nożna Liga holenderska: Feyenoord - AZ
Alkmaar 19.00 Polsat Sport News ﬂash
21.00 Magazyn Cafe Futbol 23.10 Koszykówka Energa Basket Liga: PGE Turów
Zgorzelec - Treﬂ Sopot 1.20 Siatkówka
Puchar Polski Kobiet: ﬁnał

TVP 2
5.30 Koło fortuny (82) - teleturniej
6.05 O mnie się nie martw - s. VIII (2)
- serial komediowy
7.00 Program katolicki
7.25 Na sygnale (10) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.25 Rodzinka.pl (39) - serial
11.55 Barwy szczęścia (1820) - serial
12.30 Koło fortuny (83) - teleturniej
13.00 Tylko z Tobą (92) - serial
13.55 Familiada - teleturniej
14.30 W krainie żyraf - ﬁlm dok.
15.35 O mnie się nie martw - s. VIII (2)
- serial komediowy
16.30 Koło fortuny (168) - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (67) - serial,
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Sport Telegram
18.35 Rodzinka.pl (40) - serial
19.05 Na sygnale (11) - serial fabularyzowany TVP
19.35 Barwy szczęścia (1820) - serial
obyczajowy
20.10 Barwy szczęścia (1821) - serial
obyczajowy
20.40 Kulisy serialu Barwy szczęścia
- felieton
20.50 M jak miłość (1358) - serial
21.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.50 Za marzenia (3) - serial
22.45 Zaginiona (2), Francja
23.45 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIV (9) - serial sensacyjny,
Kanada, USA
0.40 O mnie się nie martw - s. VIII
(2) - serial komediowy
1.35 Riviera (1) - serial, reż. Hans
Herbots, wyk. Julia Stiles, Adrian
Lester, Lena Olin, Roxane Duran,
Igal Naor
2.35 Motyl. Still Alice - dramat,
USA, Francja, reż. Richard Glatzer,
Wash Moreland, wyk. Julianne
Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth
4.20 Zakończenie programu

PSN
7.00 Piłka nożna Liga czeska 9.00 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord
- AZ Alkmaar 11.00 Tenis ATP World Tour
Masters 1000, Indian Welles 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Koszykówka
Energa Basket Liga: PGE Turów Zgorzelec - Treﬂ Sopot 15.00 Polsat Sport News
ﬂash 15.07 Tenis ATP World Tour Masters
1000, Indian Welles 17.00 Polsat Sport
News ﬂash 17.07 Koszykówka Euroliga:
Żalgiris Kowno - Fenerbahce Dogus Stambuł 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 7.
strefa - magazyn siatkarski 21.20 Piłka
nożna Liga holenderska: Ajax Amsterdam
- sc Heerenveen 23.30 Piłka nożna Liga
rosyjska: Rostow - Zenit 1.30 MMA KSW
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Niedziela, 11.03.2018

TVN

POLSAT

TV 4

5.15 Uwaga! - program interwencyjny
5.45 Mango - Telezakupy
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.00 Efekt Domina
11.30 Co za tydzień - magazyn
12.00 Iron Majdan
13.00 Diagnoza - serial
14.00 Druga szansa - serial
15.00 Hipnoza
16.05 Kung Fu Panda - komedia, USA
2008, reż. Mark Osborne, wyk.
John Stevenson, Jack Black, Dustin
Hoﬀman, Angelina Jolie, Ian
McShane, Jackie Chan, Lucy Liu
18.00 Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 MasterChef Junior

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.40 MY3 - program dla dzieci
8.10 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.40 Legenda o Smoku Gnatochrupie - ﬁlm anim, USA, 2010
8.55 I kto to mówi 2 - komedia, USA,
1990, reż. Amy Heckerling
10.45 Spider - Man 2 - ﬁlm sci - ﬁ,
USA, 2004, reż. Sam Raimi
13.25 Smerfy - ﬁlm familijny, USA
15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.50 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
20.00 W rytmie serca
21.05 Kabaret Na żywo
23.10 The Story Of My Life. Historia
naszego życia

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
6.35 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
7.35 Jeźdźcy smoków
10.40 Galileo
11.40 Galileo
12.45 Uliczny wojownik - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 1994, reż. Steven E. de
Souza, wyk. Jean - Claude Van
Damme, Raul Julia
14.50 Szczęśliwy dzień - komedia
romantyczna, USA, 1996, reż.
Michael Hoﬀman, wyk. George
Clooney, Michelle Pfeiﬀer
17.00 Szklane piekło - dramat, Francja, Belgia, 2017
19.00 Galileo
20.00 Zabić Salazara - ﬁlm akcji,
Rumunia, USA, 2016, reż. Keoni
Waxman, wyk. Luke Goss, Steven
Seagal
22.05 Wyrok śmierci - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2007, reż. James Wan, wyk.
Kevin Bacon, John Goodman,
Garrett Hedlund, Kelly Preston
0.15 Saper - ﬁlm akcji, USA, 1998,
reż. Keoni Waxman, wyk. Dolph
Lundgren
2.25 Interwencja
2.45 Interwencja
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.25 Mango - Telezakupy
8.30 Przepis na życie - serial
10.30 Gotowe na wszystko IV - serial
12.25 Kryminalni - serial kryminalny
14.40 Butch Cassidy i Sundance Kid
- western, USA 1969, reż. George Roy Hill, wyk. Paul Newman,
Robert Redford, Katharine Ross,
Strother Martin
16.55 Strażnicy marzeń - ﬁlm przygodowy, USA 2012, reż. Peter Ramsey, wyk. Chris Pine, Alec Baldwin, Jude Law, Isla Fisher, Hugh
Jackman
19.00 Lucyfer - serial
20.00 Władca pierścieni: Powrót
króla - ﬁlm przygodowy, Nowa
Zelandia, USA, Niemcy 2003,
reż. Peter Jackson, wyk. Elijah
Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Bernard Hill,
John Noble, John Rhys - Davies,
Billy Boyd, Dominic Monaghan,
Orlando Bloom, Miranda Otto,
David Wenham, Liv Tyler
0.15 Plaga - horror, USA 2007, reż.
Stephen Hopkins, wyk. Hilary
Swank, David Morrisey, Idris Elba,
Anna Sophia Robb, Stephen Rea,
William Ragsdale
2.25 Moc Magii
4.35 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

Stopklatka

TTV

21.35 Iron Man III - ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny 2013, reż. Shane
Black, wyk. Robert Downey Jr,
Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben Kingsley,
Rebecca Hall, Jon Favreau
0.10 Kac Vegas III - komedia, USA
2013, reż. Todd Phillips, wyk. Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galiﬁanakis, Justin Bartha, Ken Jeong,
John Goodman, Melissa McCarthy, Heather Graham
2.15 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
3.20 Uwaga! - program interwencyjny
3.40 Moc Magii
5.00 Nic straconego

0.20 Wydział zabójstw, Hollywood
- komedia sensacyjna, USA,
2003, reż. Ron Shelton, wyk. Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena
Olin, Bruce Greenwood, David
Keith, Lolita Davidovich, Isaiah
Washington, Martin Landau
Doświadczony detektyw Joe
Gavilan pomimo wieku ciągle
znajduje się u szczytu swoich
możliwości zawodowych. Pewnego dnia jego życie osobiste
gwałtownie się rozpada.
2.55 Most szpiegów - thriller szpiegowski, USA, Niemcy, 2014, reż.
Steven Spielberg, wyk. Alan Alda,
Mark Rylance, Sebastian Koch,
Tom Hanks, Victor Verhaeghe
5.59 Zakończenie programu

EUROSPORT

TVP INFO

8.30 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja
Etap 7. 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ,
Kvitfjell 12.00 Biegi narciarskie. PŚ, Oslo,
Norwegia 30 km kobiet stylem dowolnym
13.30 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 14.15 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo HS 134 16.15 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja Nicea - Nicea
Etap 8. 17.00 Kolarstwo. Tirreno Adriatico,
Włochy Etap 5. 18.00 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 19.00 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo
HS 134 19.45 Snooker. Gibraltar Open Finał 22.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja Nicea - Nicea Etap 8. 22.45 Kolarstwo.
Tirreno Adriatico, Włochy Etap 5. 23.30
Łyżwiarstwo Szybkie. Mistrzostwa świata
w wieloboju, Amsterdam 1.30 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo HS 134

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Teleexpress na deser
17.47 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.17 Serwis Info weekend 18.30 Studio Zachód - magazyn 19.18 Serwis Info
weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie
da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 Bez
retuszu - magazyn 23.00 INFO Wieczór
23.30 Magazyn śledczy 0.00 Serwis Info
weekend 0.20 Woronicza 17 1.20 WORONICZA PLUS 2.05 Nie da się ukryć - magazyn 2.33 Flesz Info Wieczór 2.53 Minęła 20ta 3.55 Wiadomości

TVN
5.40 Uwaga! - program interwencyjny
6.15 Mango - Telezakupy
7.25 Nowa Maja w ogrodzie
- magazyn ogrodniczy
7.55 Akademia ogrodnika - magazyn ogrodniczy
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
13.30 Szpital - program obyczajowy
14.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
15.30 Szkoła - serial
16.30 19 + - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy
21.30 Druga szansa - serial
22.30 Iron Majdan

23.35 Iron Man III - ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny 2013, reż. Shane
Black, wyk. Robert Downey Jr,
Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben Kingsley,
Rebecca Hall, Jon Favreau
2.15 Co za tydzień - magazyn
2.45 The Following III - serial
3.45 Moc Magii
5.05 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Kvitfjell 10.30 Łyżwiarstwo Szybkie. MŚ w wieloboju, Amsterdam 12.00 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo
HS 134 13.00 Kolarstwo. Tirreno Adriatico,
Włochy Etap 5. 13.30 Kolarstwo. Tirreno
Adriatico, Włochy Etap 6. 16.30 Biathlon.
PŚ, Kontiolahti 17.15 Skoki narciarskie. PŚ,
Lillehammer 18.30 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 19.00 Biegi narciarskie. PŚ, Oslo 20.00
Kolarstwo. Tirreno Adriatico, Włochy Etap
6. 21.00 Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer Kwaliﬁkacje HS 138 22.00 Snooker.
Gibraltar Open Finał 23.50 Watts 0.05
Biathlon. PŚ, Kontiolahti Bieg mężczyzn ze
startu wspólnego 0.30 Kolarstwo. Tirreno
Adriatico, Włochy Etap 6.

6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.00 Komisarz
Rex, - serial 9.00 Poirot: Express do Plymouth - ﬁlm kryminalny 10.05 Poirot:
Tragedia w Marsden Manor - ﬁlm kryminalny 11.20 Uśmiech Mony Lizy - dramat
13.40 Nic do oclenia - komedia 15.50 Moja dziewczyna 2 - komedia familijna 17.50
Młody Frankenstein - komedia 20.00
W pogoni za szczęściem - dramat obyczajowy 22.35 Powrót do domu - dramat

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Papież Polak do Rodaków 14.35 Dzieje Apostolskie 15.25 Misyjna Eucharystia w Gahunga 15.40 Gospodarcze ﬁlary Niepodległości - Czas odbudowy (lata
1922 - 1927) 16.00 Informacje dnia 16.10
Koncert życzeń 17.00 Gorzkie Żale 17.30
Okiem kamery 17.55 40 dni z Duchem
Świętym 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Moja katolicka rodzina 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Grunt to droga 21.55 Samson i Dalila 22.40 Tydzień z Ziemi Świętej 23.00
Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej
23.30 Ja głuchy

TVN 7

11.45 Megakuchnie - serial 12.15 Usterka 12.45 Wojny magazynowe 13.45 Niszczycielskie żywioły - serial 14.45 Gogglebox. Przed Telewizorem 15.45 Express
16.05 Dżentelmeni i wieśniacy 17.10 Nauka jazdy 17.45 Express 18.05 Usterka
19.15 Kraksa TV 19.45 Express 20.00 DeFacto Extra 21.00 Damy i wieśniaczki. PL
22.00 Druga twarz 23.00 Kossakowski.
Wtajemniczenie 23.30 Tabu Polska

TVP KULTURA
8.00 Duma i uprzedzenie - serial 9.05 Sasha Waltz - Portret - ﬁlm dok. 10.15 Trzeci
punkt widzenia 10.45 Wniebowzięci - ﬁlm
TVP 11.45 Portret damy - ﬁlm kostiumowy
14.10 Chuligan Literacki 14.45 Nienasyceni 33 - magazyn 15.20 Widma - koncert
16.50 Rzecz Polska - Cukiernica Julii Keilowej - cykl dok. 17.15 Niedziela z… twórczością Wojciecha Młynarskiego - 15 Krajowy
Festiwal Piosenki Polskiej Opole ‘77 19.20
Niedziela na Głównym - Koncert Galowy
20.20 Jeziorak - ﬁlm sensacyjny 22.05
Scena altenatywna - Koncert 22.40 Trzeci
punkt widzenia 23.20 Czy mówię jak gej?
- ﬁlm dok. 0.45 Ella Fitzgerald, cz. 2 - koncert 1.45 Córy szczęścia - ﬁlm obyczajowy

PULS
6.00
6.50
8.00
9.10
10.10
11.05
13.20
14.35
15.45
18.00

20.00

22.55
0.55
2.00
2.30
3.00
3.50
4.45

Skorpion - serial
Allo Allo! - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Najśmieszniejsi, 2018
Przygody Merlina - serial
Strażnicy skarbu - ﬁlm przygodowy, Niemcy 2011
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Królewska zagadka
- ﬁlm familijny, Niemcy 2009
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Jaś i Małgosia - ﬁlm
familijny, Niemcy 2012
Gliniarz w przedszkolu - komedia, USA 1990, reż. Ivan Reitman
Teściowie - komedia, Kanada,
Niemcy, USA 2003, reż. Andrew
Fleming, wyk. Albert Brooks,
Michael Douglas, Robin Tunney,
Ryan Reynolds
Igrzyska śmierci - ﬁlm sci - ﬁ,
USA 2012, reż. Gary Ross, wyk.
Donald Sutherland, Elizabeth
Banks, Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth,
Stanley Tucci, Wes Bentley,
Woody Harrelson
Dredd 3D - ﬁlm sci - ﬁ, Indie,
RPA, USA, Wielka Brytania 2012
Uwikłana - serial
Dyżur
Biesiada na cztery pory roku
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Z archiwum policji

TV6
6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.00 Galileo 9.05 Kacper i przyjaciele 9.35 Miasteczko Halloween: Zemsta
Kalabara - komedia familijna 11.10 Cuda
z nieba - dramat 13.30 Policjantki i Policjanci 17.35 Mit - ﬁlm fantasy 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Komando Foki atakuje
- ﬁlm akcji, USA, 1999, reż. Yossi Wein,
wyk. Greg Collins, Jim Fitzpatrick

TVP HISTORIA
p p y

10.45 Dzikie Chiny (2) Shangri - La - serial
dok. 11.45 Rosja. Podróże z Jonathanem
Dimbleby”m - Wiejskie sprawy (2) - cykl
dok. 13.00 Wild Iberia - Dzika Iberia, cz.
1 Wiosna - cykl dok. 14.00 Szerokie tory
- Jeden dzień z życia muzułmańskiej kobiety w Baku - reportaż 14.35 Judeł gra na
skrzypcach - ﬁlm fabularny 16.10 Wielka
Gra, (67) - teleturniej 17.05 Ex Libris 17.45
Ile jest życia (8) - Nadziei za grosze - serial 18.45 Pearl Harbor - Oskarżeni 1 - ﬁlm
dok. 19.35 Biało - czerwoni - historie niezwykłe - Dyskobolka Halina Konopacka
- cykl dok. 20.00 Iluminacja - ﬁlm fabularny 21.40 Wielki test - Wielki Test o Piastach 23.15 Tutanchamon (1) - serial 0.05
Tutanchamon (2) - serial 0.55 Wcielenia
zła (7) Saddam Husajn. - cykl dok. 2.00
Sztuka znikania - ﬁlm dok.
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POLSAT

TV 4

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Gliniarze
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

6.00 Detektywi w akcji
7.05 Jeźdźcy smoków - serial animowany
7.35 Jeźdźcy smoków - serial animowany
8.00 Drużyna A
9.00 Detektyw Monk
10.00 Sekrety sąsiadów - serial obyczajowy
10.30 Sekrety sąsiadów - serial obyczajowy
11.00 Drużyna A
12.00 Detektyw Monk
13.00 Detektywi w akcji
14.00 STOP Drogówka
15.00 Detektywi w akcji
16.00 Nie igraj z aniołem
17.00 Nie igraj z aniołem
18.00 Policjantki i Policjanci
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21.05 Śmierć na 1000 sposobów
21.35 Śmierć na 1000 sposobów
22.00 Galileo
23.00 Galileo
0.15 Wściekłe rekiny - horror, Bułgaria, USA, 2005, wyk. Vanessa
Angel, Corbin Bernsen, Corin
Nemec
2.05 Interwencja
2.20 Interwencja
2.45 Cafe Futbol
4.25 Magazyn Atleci
4.55 Trans World Sport

TVN 7

PULS

5.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.20 Szpital - program obyczajowy
7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
8.15 Przepis na życie - serial obyczajowy
9.10 Kryminalni - serial kryminalny
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko IV - serial
16.55 Przepis na życie - serial
17.55 Kryminalni - serial kryminalny
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Lawina - ﬁlm katastroﬁczny,
Niemcy, Francja, Austria, Belgia
2008, reż. Jörg Lühdorﬀ, wyk.
Désirée Nosbusch, Vincent Perez,
Aladin Reibel, Jacques Spiesser,
Coraly Zahonero, Wojciech
Wysocki
22.05 Plaga - horror, USA 2007, reż.
Stephen Hopkins, wyk. Hilary
Swank, David Morrisey, Idris Elba,
Anna Sophia Robb, Stephen Rea,
William Ragsdale
0.10 Wybrana - serial
1.10 Moc Magii
3.20 Druga strona medalu - talk show
3.50 Druga strona medalu - talk show
4.50 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Dziesięć przykazań - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
9.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
10.00 Gliniarz i prokurator - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
14.45 Kobra - oddział specjalny - serial
15.45 Gliniarz i prokurator - serial
16.45 13 Posterunek 2 - serial
17.25 13 Posterunek 2 - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Bullet - ﬁlm akcji, USA 2014, reż.
Nick Lyon, wyk. Danny Trejo, Eve
Mauro, John Savage, Jonathan
Banks, Torsten Voges
21.35 Likwidator - ﬁlm akcji, USA
2013, reż. Kim Jee - woon, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Forest
Whitaker, Johnny Knoxville
23.50 Nikita - ﬁlm sensacyjny, Francja,
Włochy 1990, reż. Luc Besson,
wyk. Anne Parillaud, Jean Reno,
Marc Duret, Patrick Fontana,
Tchéky Karyo
2.20 Taki jest świat
3.00 Na jedwabnym szlaku
4.40 Z archiwum policji
5.05 Królowa Serc - telenowela

Stopklatka

TTV

TV6

20.05 MEGA HIT - Most szpiegów
- thriller szpiegowski, USA,
Niemcy, 2014, reż. Steven Spielberg, wyk. Alan Alda, Mark
Rylance, Sebastian Koch, Tom
Hanks, Victor Verhaeghe
Rok 1957, trwa zimna wojna.
Amerykański prawnik James B.
Donovan broni oskarżonego
o szpiegostwo na rzecz Związku
Radzieckiego niejakiego Rudolfa
Abla. Udaje mu się wywalczyć
- zamiast kary śmierci - wyrok
30 lat więzienia. Tymczasem
Sowieci aresztują amerykańskiego pilota, który fotografował
terytorium ZSRR…
23.15 12 rund 2 - ﬁlm akcji, USA, 2013
1.35 Uprowadzona 2 - thriller sensacyjny, Francja, 2012
3.35 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama 18.25
Serwis Info 18.43 Widziane z Polski - magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn
21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio
LOTTO 21.49 W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra 23.00
INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis
Info 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta 2.20
Wiadomości 2.48 Gość Wiadomości 3.15
Woliński Park Narodowy - ﬁlm dok.

7.05 MiłośćKropka.pl 8.05 Niania - serial
9.30 Szpital nadziei sezon 4 - serial 10.30
Pułapki umysłu - serial 11.20 Apokalipsa:
I wojna światowa - serial 12.25 Katastrofy
w przestworzach - serial 14.35 Konopielka - komedia obyczajowa 16.25 Niania
- serial 17.55 Katastrofy w przestworzach
- serial 18.50 Katastrofa na morzu - serial
20.00 El Dorado - western 22.40 Boski
chillout - komedia sensacyjna

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Jasnogórskie Te Deum Laudamus
966 - 2016 13.20 Koncert życzeń 14.10
Niebieska jabłoń 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria
polskie 16.30 Zew natury 16.55 Świadkowie 17.30 Okiem kamery 17.55 40 dni
z Duchem Świętym 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy
niedokończone 19.25 Święty na każdy
dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa 22.10 Mojżesz - 10 przykazań 23.00 Świt nadziei 23.45 Mój brat
papież 0.00 Programy powtórkowe

12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25
Cała prawda o jedzeniu 17.00 DeFacto - Flesz 17.45 Express 18.05 Fachowcy 18.45 Damy i wieśniaczki. Za granicą
19.45 Express 20.10 Uwaga! po Uwadze 21.10 Kossakowski. Wtajemniczenie
21.45 Express 22.00 Gogglebox. Przed
Telewizorem 23.00 DeFacto

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buﬀy
- postrach wampirów 8.00 Nieśmiertelny
9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Galileo
11.00 Dom nie do poznania 12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite rekordy 14.15
Strażnik Teksasu 15.15 Czarodziejki 16.15
Medicopter 117 17.15 Buﬀy - postrach
wampirów 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 23.00 Bestia z mokradeł - horror

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

11.00 Alternatywy 4 - serial 13.15 Studio
11.20 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV
- magazyn 11.55 Iluminacja - ﬁlm fabuKultura - Rozmowy 13.30 Cudze szczęlarny 13.35 Sensacje XX wieku 14.40 Enście - ﬁlm obyczajowy 15.10 Pierwsza micyklopedia II wojny światowej - Tajemłość - ﬁlm TVP 15.45 Niedziela z… twórnice belgijskich twierdz - cykl dok. 15.10
czością Wojciecha Młynarskiego 16.45
Spór o historię - debata 15.50 Wild IbeWino truskawkowe - komediodramat
ria - Dzika Iberia, cz. 1 Wiosna - cykl dok.
16.50 Ex Libris (335) - magazyn 17.15
18.45 Discovering Music - David Bowie
Flesz historii (381) 17.45 Chłopi (8) - Go19.40 Informacje kulturalne 20.00
Nie
jeźródło: w wspodynie
w.kolejedolnoslaskie.pl
- serial 18.45 Sensacje XX wiestem twoim murzynem - ﬁlm dok. 21.40
ku - Zadanie specjalne - cykl dok. 19.20
Opowieści z chłodni - ﬁlm kr.metr. 22.15
Sensacje XX wieku - Chińska bomba atoAntyfonie - Jacek Sienkiewicz - ﬁlm dok.
mowa - cykl dok. 19.55 Było, nie minęło 20.30 Jak wygrać wojnę (2) Marsz po
22.45 Którędy po sztukę - Alina Szapoczzwycięstwo - serial dok. 21.35 Pogranicze
nikow 22.50 Videofan - Portrety. Łukasz
w ogniu (1) - serial 22.50 Zdzisław Najder.
Surowiec 23.10 Dziennik ﬁlozofa 23.25
Chciałem być lotnikiem - ﬁlm dok. 23.55
Biała noc - ﬁlm sensacyjny 1.10 Rzecz PolAktorka - ﬁlm dok. 1.20 Wojciech Cejrowska - Cukiernica Julii Keilowej - cykl dok.
ski - boso 1.50 Chłopi (8) - serial

39

9.03.2018

wa żne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 – 16

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13 – 16
w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

71 388 81 54 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI

71 388 81 51 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY

71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cy wilnego

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

71 388 75 00, 71 388 75 80

Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13

Gminne Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

Dyżury informacyjne PGNiG dla mieszkańców Gminy Trzebnica,
ws. kompleksowej wymiany ogrzewania, na zasilane gazem ziemnym
kierunek i godzina odjazdu
Na mocy umowy o współpracy zawartej przeze mnie z PGNiG zapraszam mieszkańców Gminy Trzebnica do współpracy w ramach Programu „Przełącz się na gaz”. Projekt umożliwia
kompleksową wymianę systemu ogrzewania, na zasilany gazem ziemnym.
Wrocław jako stolica Dolnego Śląska ma coraz większe problemy związane ze smogiem, my tego
problemu nie mamy, czego dowodem są prowadzone przez nas badania klimatu. Co więcej działamy prewencyjnie, by taki problem nie zaistniał w przyszłości. Stąd to porozumienie, które pomoże
nam prowadzić akcje edukacyjne i promocyjno-reklamowe zachęcające mieszkańców do wymiany
pieców na proekologiczne.
Gazowa spółka zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze. PGNiG ułatwi też kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym, który pomaga m.in. w instalacji ekologicznego kotła
na preferencyjnych warunkach. Konsultacje-dyżury będą organizowane w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy (pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1). Rozpoczną się od stycznia 2018r. i będą
odbywały się raz w tygodniu, we czwartki w godz. od 12.00 do 15:30.
Kontakt dla zainteresowanych mieszkańców:
http://www.pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl
www.powietrzebezsmieci.pl

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15 7:15 10:13 15:10 16:13 17:15

Marek Długozima

Przystanek nr. 23 –
ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15
TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i czwartek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

Burmistrz Gminy Trzebnica

przystanki

14:15

15:15 A

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Wrocławska 8c
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

9.03.2018

//////////

terapia

pijawką lekarską
różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jąder.
• Biopsje cienko i gruboigłowe piersi
i tarczycy.
• Dermatoskopia-badanie znamion
barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne

Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój

czwartki godz. 11-15
rejestracja
tel.

606 456 454

LARYNGOLOG

tel. 602 159 230

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
tel. 607636024 / 713870938

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent

naprawa protez
zębowych
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30
tel. 602 880 583

www.arodent.net.pl

GINEKOLOG

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

Janina Aleksandra Miturska
ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
Godziny przyjęć gabinetu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

LOGOPEDA
KLINICZNY
• Neurologopeda kliniczny
		z wczesną interwencją
• Pedagog specjalny – surdopedagog
• Pedagog
• Kinesioteping w neurologopedii
• Komunikacja alternatywna
		i wspomagająca
• Masaż Shantala
• Terapia wg S. Massgutowej
tel.

504 234 127

mgr. Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 15:00 – 19:00
w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu
tel. 71 312 19 71

604 474 755

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik
specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami
w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel. 605

606 882

e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek
• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne

TRZEBNICA

71 312 16 80

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

STOMATOLOG

Stomatologia

po godz. 20-tej
tel.

lek. dent. Judyta

tel.

Rodzinna

Łukaniec

TRZEBNICA ul. Prusicka 1
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka
• zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej
godziny przyjęć:
pon. i pt. 14:00 – 20:00
wt. i śr. 9:00 – 15:00
Rejestracja w godz. przyjęć

Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY
pełen zakres usług
stomatologicznych

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

607 817 491

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM
dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

Nowa Lokalizacja
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

OKULISTA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47

tel. 601 754 974

DERMATOLOG

PSYCHOLOG

rejestracja

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°
dermatologii i wenerologii

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie – wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

poniedziałek 15:00-19:00

Trzebnica, Ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. Kościuszki 10

Centrum Medyczne ZDRÓJ

mgr Joanna Płuska

Terapia dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym

• Całościowe zaburzenia rozwojowe
•
•
•
•
•

(Autyzm,Zesp.Aspergera)
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia zachowania
Problemy wychowawcze
Diagnoza i korekcja niepożądanych
zachowań seksualnych
Edukacja i szkolenia dot. seksualności

tel. 883 964 804

tel. 696 115 821

PSYCHOLOG

NEUROLOG

P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz. 16 – 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

Masaż leczniczy

TERAPEUTA MANUALNY

Gabinet

i terapia elekroakupunkturą
aparatem AUTOMERIDIAN

mgr Paweł Stelmaszczyk

masażu leczniczego
i terapii manualnej
Agnieszka Muszczak-Sowa
• bóle kręgosłupa
• napięcia karku (bóle głowy)
• drętwienie rąk
• promieniujące bóle kończyn dolnych
• masaż stóp
• masaże relaksacyjne

71 312 11 62
502 670 316
ASC SŁUCHMED

•
•
•
•
•

APARATY SŁUCHOWE
profesjonalny dobór
bezpłatne badanie słuchu
raty, wypożyczenia
baterie, akcesoria

Trzebnica

ul. H. Pobożnego 13
(wejście od ul. Milickiej)

tel. 71 387 12 76

Gabinet czynny

pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

STOMATOLOG
dr n. med.

Justyna Składnik
specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do piątku

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781
Gabinet USG

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / / / / / / / /

Masaż Leczniczy

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

tel.

i PRACOWNIA OPTYCZNA

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

lek. med.

tel. 505 686 165

Rejestracja telefoniczna

po wcześniejszym umówieniu.

ORTODONTA
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

Trzebnica ul. Kościuszki 10

INTERNISTA
DIABETOLOG

w REH4U

dr n. med.

Trzebnica

www.viltismedica.pl

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

Onkolog

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Rejestracja telefoniczna:

specjalista pediatrii i alergologii

rejestracja w REH4U
tel. 71 308 46 46, 570 909 292

Viltis Medica

Przychodnia ,,ZDRÓJ,, II p.pok.29
wizyty domowe tel. 601 760 888

Trzebnica

pon. i czw. 16.00-18.00

lek. med Agata Kot

Gabinet Internistyczno –
Kardiologiczny
Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:
w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

lek.

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

parmed www.parmed.pl
Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

Anna Puchała

godziny przyjęć:

//////////////

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

pediatra, specjalista neonatolog
ul. Wrocławska 8c/13

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / /

Medycyna chińska pomaga na ponad
200 różnych dolegliwości zdrowotnych

tel. 607 398 582

Szkoła Rodzenia
przy Centrum Zdrowia EMVIT

ul. Głowackiego 7
Trzebnica

9 spotkań ze specjalistami
– położna
– psycholog
– dietetyk
– fizjoterapeuta
Cena 400 zł
zapisy tel.

609 320 661

w w w. e m v i t . p l

DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

ul. Kolejowa 1b

Godziny przyjęć:

Centrum Medyczne

pon. / śr. / pt. 10 – 18
wt. / czw.
8 – 14
sobota
9 – 12

ProVita

Godziny przyjęć: Sob. / Niedz. 10 – 16
Zapisy: Pon. – Pt. 9 – 16

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

Szczytkowice 34 k.Trzebnicy
tel. 721 511 056 / 577 039 669

rejestracja tel. 503 195 870

tel.

Lekarz weterynarii

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

gabinet weterynaryjny iatros

TRZEBNICA

dr n. wet. Stanisław

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03

prywatne konsultacje dermatologiczne
tel. 669 070 396
• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB –
320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

tel. 665 38 38 58

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe
tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

Kinesiology Taping
plastrowanie dynamiczne
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887

kobiety w ciąży
dzieci, (w pediatrii)
osoby dorosłe
sportowcy
plastrowanie logopedyczne

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl

Łagoda

Trzebnica

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica

tel. 605

tel. 608 485 186

Dzimira

pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw.
8 – 16
sob.
10 – 14

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI
• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Terapia dysleksji i dysgrafii
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności
społecznych
• Zajęcia dla dzieci
z Zespołem Aspergera
• Przygotowanie do szkoły-Pierwszak na medal
• Język angielski dla dzieci
z dysleksją
• Zajęcia z ortografii
• Zajęcia ogólnorozwojowe
dla niemowląt

specj. dermatolog-wenerolog

mgr Renata Wójcicka

312 09 85
601 76 29 57

rejestracja telefoniczna

Irena Dudek-Zaborowska

Dzieci Młodzież Dorośli

Kryzysy życiowe
Problemy wieku rozwojowego
Zaburzenia lękowe
Depresja
Objawy psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Trudności w relacjach
Stres
Przezwyciężanie skutków traumy

tel. 71

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 – 19.00

DERMATOLOG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

telefon
665 086 997

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

PSYCHIATRA

fizjoterapeuta dziecięcy

ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

Trzebnica

www.stepmed.pl

Marta Massalska

– terapia neurorozwojowa metodą
NDT – Bobath
– nauka pielęgnacji małego dziecka
– dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
– terapia wad postawy
– nauka chustonoszenia
– masaż Shantala

lek. wet. Ewa Okręglicka

więcej informacji na stronie

Fachowość i długoletnia praktyka
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Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

fizjoterapia
osteopatia

Wskazania: bóle kręgosłupa /
choroba Altzhaimera / bóle
stawów / bóle barków i pleców /
problemy ze wzrokiem / problemy
z układem krwionośnym

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci
mgr

NR 5 |. 134|

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00

606 882

tel. 511 056 459, 794 587 104

kontakt@logo-spektrum.pl

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PSYCHOLOG
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

dyżur nocny

APTEKI

przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica

ul. Daszyńskiego 33/1

Trzebnica
tel.

730 415 710

www.naszswiat.org

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 20 marca 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Kawalerka(22) rozkładowa z balkonem 37
mkw, w pełni wyposażoną przy ulicy Żeromskiego, nowe budownictwo. Proszę dzwonić
po godz. 18.00, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (5) własnościowe, 91mkw,
bezczynszowe, 3-pokojowe, w tym pomieszczenie gospodarcze ze spiżarnią, 2 piwnice, 2
ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504
556 312.
Mieszkanie (5)w Trzebnicy, 54mkw, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i duża piwnica, przynależy ogródek, tel. 793 971 001.
Mieszkanie (2) w Obornikach Śląskich,
3-pokojowe, pow. 60,5mkw, 2 balkony, miejsce postojowe w garażu podziemnym + komórka lokatorska, tel. 887 646 621.
Mieszkanie (1) 54,5 mkw, w Trzebnicy, przy
ul. Kościelnej, słoneczne i ciepłe, składające się z trzech pokoi, kuchnia, przedpokój,
łazienka i balkon z pięknym widokiem na
Trzebnicę + ( piwnica ). Nie wymaga wkładu
finansowego, jest gotowe do wprowadzenia,
cena 210 tyś, tel.698 640 672.

Mieszkanie (21) w Trzebnicy, 2 pokoje,
umeblowane, ciepłe i słoneczne, dzwonić po
16:00, tel. 693 372 991.
Mieszkanie (18) + działka, własnościowe w
Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym. Budynek przedwojenny. Pow. 46 mkw, I
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 600
mkw. Ogrzewanie gazowe. Cena: 170 000 zł,
email: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 489.
Mieszkanie (18) własnościowe 61 mkw, 3
pokoje, łazienka, kuchnia, wc osobno, duży balkon, centrum Trzebnicy, cena do uzgodnienia,
tel. 694 098 115.
Mieszkanie (17) w centrum Trzebnicy
(skrzyżowanie ul. Polna/ ul. Daszyńskiego),
73,9 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, na 3
piętrze + piwnica 10mkw, miejsce parkingowe zamykane szlabanem, plac zabaw
dla dzieci, mieszkanie bez obciążeń, do zamieszkania, tel. 692 841 241.
Mieszkanie (17) w centrum TRZEBNICY – na
III piętrze w bloku, 4-pokojowe o powierzchni
71 mkw z balkonem i piwnicą, pełna własność,
księga wieczysta. Nie wymaga remontu. Internet stacjonarny, telewizja kablowa, miejsce
parkingowe, parking zamykanym szlabanem.
Plac zabaw dla dzieci, cena 277.800 zł, e-mail:
mkanios74@gmail.com, tel. 727 343 744.
mieszkanie(16) bezczynszowe 91 mkw, 3-pokojowe, w tym strych, 2 piwnice i 2 ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504 556 312.
połowa domu(5) parter, w okolicach
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
nową S5, w budynku wybudowanym przed
1939 r. Miejscowość Przecławice, położona w
malowniczych Kocich Górach, powierzchnia
użytkowa 130 mkw, założona KW lokalowa,
ogródek przydomowy, kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (pomieszczenia wysokie i przestrzenne).
Odrębne centralne ogrzewanie, wymienione
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne
mieszkania, 172 tyś., tel. 609 084 453.
Dom (1) jednorodzinny w Prusicach , w stanie
surowym o pow. 180 mkw, działka 12 arów,
tel. 535 263 039.
Dom (20) z GARAŻEM + budynek gosp. 5 km od
Trzebnicy, jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i pomieszczeniem
gospodarczym w bryle budynku + budynek
gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 192m,
działka 11 arów, tel. 889 964 971 lub 601 710 484.

Dom (18) duży, Wrocław Widawa w okolicy MARINO, dwa oddzielne wejścia, dwie kuchnie,
trzy łazienki, działka 985 m2, duża piwnica i garaż pod domem, dwa garaże z tyłu ogrodu. Nadaje się na mieszkanie dwurodzinne lub firmę
– 7 pokoi, parkiety, salon na parterze z częścią
jadalną (ponad 30mkw), kuchnia wyposażona
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w meble i sprzęt AGD. Poddasze z ogrodem
zimowym 62 mkw. Ogród zazieleniony, z dużą
ilością drzew, tel. 724 999 905.
Dom (17) jednorodzinny, parterowy, z użytkowym poddaszem, o łącznej powierzchni 180
mkw, usytuowany na działce 24 arowej, plus
działkę o powierzchni 22 ary – w malowniczej
okolicy 1 km. od Trzebnicy, tel. 713 874 948.
Pół bliźniaka(18) w Trzebnicy, na osiedlu
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piwnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom(14) w centrum wsi Kuźniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania,
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszystko
na zagospodarowanej działce o pow. 8 arów,
tel. 609 936 972.
Działka(1) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
Działka(4) ogrodowa, położona na Grunwaldzie, ogrodzona, z murowaną altanką z pełnym wyposażeniem, tel. 782 984 426.
Działka(4)budowlana, 30arów, w Skarszynie, uzbrojona i opłacona, możliwość podzielenia na dwie działki po 15arów, tel. 731 769 985.
Pole (4) rolne, w Piekarach, o pow. 3,52 ha, lub
zamienię na mieszkanie lub dom, tel. 502 379 351.
DZIAŁKI (2) budowlane od 10 do 14 arów
w cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają
warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko
szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 10min od Wrocławia, na obrzeżach
Trzebnicy. tel. 724 820 669.

Działka(2) Usługowa, o powierzchni 86 ar
04 m2. Położona blisko drogi ekspresowej
S5. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie
niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. tel.
724 820 669.

Działka(20) budowlana 15,80 ara, w Mienicach gm. Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
Działka(19) budowlana w Trzebnicy przy
nowym osiedlu, 1840 mkw, może być pod
bliźniak, tel. 505 334 186.
Działki (19) budowlane w Księginicach, tel.
509 406 292.
Działka(19) o pow. 0,5 hektara w miejscowości Skoroszów, może zostać podzielona na
3 osobne działki i tak ma też wydane warunki zabudowy (można na niej wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Niedaleko las, tel. 603 283 075.
działki budowlane (5) – Do zakupu
pozostała działka 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Położone jest w dogodnej lokalizacji znajdującej
się w centrum miejscowości. Znajduje się w
sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są
poprowadzone media. Działka znajdują się
3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina,
15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Cena
75 zł/m2 do ewentualnej negocjacji, tel. 531
145 110. Działka 12ar sprzedana.

Działka(18) 10 arów w Kobylicach, 55 tyś. zł,
tel. 691 240 403.
Działka(18) 40 arów lub dwie po 20 arów,
Ujeździec Wielki, tel.668 302 127.
Działki (18) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy
lub we Wrocławiu, tel. 798 263 003.
Działka(18) budowlana, 9 arów, Komorowo,
koło Trzebnicy, szerokość 20m, długość 45m,
uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 25 km
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy drodze
asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem, w
sąsiedztwie budowane jest osiedle domków
jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, CENA DO
NEGOCJACJI, PROSZĘ DZWONIĆ, tel. 501 722 594.

Działka(18) własnościowa przy ul. Polnej w
Trzebnicy. Numer działki 93 o powierzchni 26
arów i 39 m kwadratowych, tel. 71 387 48 90.
Działka(17) budowlana w Szczytkowicach,
15 arów, zjazd z drogi głównej, tel. 699 991 561.
Działka(4) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (115 zł/mkw), tel. 788
969 459.
Grunt(2) 1ha gruntu i działki budowlane w
Ligocie Pięknej, dzwonić wieczorem, tel. 71
312 36 77; 697 098 604.
Posiadłość(1) składająca się z trzech budynków, działka 30 arów, oczko wodne, strumyk,
fontanna, ogrodzenie z piaskowca, cena 1200 tyś
( milion dwieście tysięcy), tel. 665 886 993.
Działki (1) budowlane, dwie ostatnie, na nowym osiedlu przy lesie, okolice Trzebnicy, 18 i
17,5 ara, tel. 665 886 993.
Działka(1) przemysłowa we Wrocławiu, okolice ulicy Ziernickiej i Szczecińskiej, 46 arów, tel.
665 886 993.
Działka(1) o pow. łącznej 14 000 mkw,
objętą MPZP - częściowo zabudowa jednorodzinna oraz usługi. Miejsce malownicze,
w części zalesione. Minimalne działki do
wydzielenia to 2 500mkw, ok. 200m nowe
domy. Atrakcyjna cena 200 tys. zł. odpiszę lub
oddzwonię - proszę o e-mail: asz123@op.pl

Działki (1) budowlane o pow. 11 arów, z wydaną decyzją na budowę w Gmina Zawonia,
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
Działki (20) budowlane, Świątniki, wydane
warunki zabudowy, o pow. 10 arów, cena do
uzgodnienia, tel. 501 266 437.
Działki (20) budowlane 10 i 20 arowe, Brzyków i Szczytkowice, cena 55 zł / mkw, tel. 601
592 521.
udział w działce (20) rolnej 1/14 części
0,74 ha (około 5,3 ara), cena do negocjacji. Taczów Wielki, tel. 605 829 132.
Działka(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytkowicach, tel. 601 377 922.
Działka(20) budowlana pow. 1300 mkw, w
Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osiedlu, przy ul. Sportowej, około 3 km do S-5,
tel. 782 532 519.
Działki (20) w Ligocie Trzebnickiej, 10 arów
budowlana + sąsiadująca 40 arów rolna, łącznie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle
domków jednorodzinnych Cena do negocjacji, tel. 724 091 608.
Działki (20) budowlane z wydanymi warunkami zabudowy, Brzezie, tel. 693 995 044.
Ziemia(20) 2ha ziemi rolnej, w miejscowości
Marcinowo, tel. 601 446 206.

Działki(16) 6 sztuk, budowlanych z drogą,
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU – 165 tys. Tel.
696 625 552.

Działki (16) budowlane w Szczytkowicach,
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
Działka(1) dwie sztuki, budowlane w Szczytkowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Odstąpię Ogródek działkowy(3) w dzielnicy Grunwald w Trzebnicy, tel. 885 048 815.
Kiosk AS(22) sprzedam lub wynajmę, wolnostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.
Lokal(18) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.

kupię
Lokal(4) usługowy, w Trzebnicy, o pow. ok
60-70 mkw, tel.602 756 346.
Mieszkanie(4) w okolicach Trzebnicy,
parter lub 1 piętro, do 100 tyś. zł., tel.602 756
346.
Kawalerkę(2) w Trzebnicy lub okolicy lub
wynajmę, tel. 604 511 233.
kawalerka(20) w Trzebnicy, parter lub 1
piętro, bez pośredników, tel. 723 877 697.
Mieszkanie (18) w centrum Trzebnicy, bezczynszowe od 60 do 90 mkw, tel. 605 432 606.

Mam do wynajęcia
Mieszkanie (5) na parterze, Trzebnica, ul. Leśna, dwa nieduże pokoje + salon z aneksem +
łazienka +garderoba, wolne około 1 kwietnia,
tel. 605 396 277.

lokal(5) 47 m kw. (parter, okna od ulicy) z
wykorzystaniem na biuro, kancelarie itp., w
centrum Trzebnicy, w dawnym budynku sądu,
tuż przy Urzędzie Miasta, tel. 606 644 111.
Lokal(4) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy
przy ulicy Milickiej 5a, -Miejsce parkingowe,
brama zamykana na noc, sterowana pilotem,
przestrzeń możliwa do zagospodarowania
pod kątem własnego biznesu. tel. 604 907 105,
784 063 714..

Pomieszczenie (4) o powierzchni 200mkw,
ul. Moniuszki 3, tel. 71 312 16 31.
Lokal(4) na działalność usługowo-produkcyjną, o pow. 280 mkw i buro o powierzchni
70 mkw wraz z placem parkingowym, przy ul.
Jędrzejowskiej, w Trzebnicy, tel. 509 857 604.
Mieszkanie (4) dwupokojowe w Prusicach,
ul. Krótka, tel. 668 377 319.
Mieszkanie (3) W Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej na Bukowym Osiedlu, 45 mkw, na 1 piętrze,
nowe (2017), gustownie wykończone i urządzone, umeblowane + AGD, 2 pokoje, cena
najmu 1300 zł + media + czynsz, wynajem okazjonalny, do zamieszkania os 15 lutego 2018, tel.
713 123 067, 664 024 722.
Mieszkanie (3) w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, 2 pokoje, 1 piętro, w nowym budynku, pow. 43 mkw, nie było nigdy wcześniej
zamieszkałe, w pełni wyposażone. 1500 zł +
opłaty ( prąd, gaz, woda ), tel. 663 844 847.
Kawalerka(2) w Trzebnicy, od zaraz, tel.
71 758 46 61, 669 526 136.
Kawalerka(2) rozkładowa z balkonem
37 mkw, w pełni wyposażona, przy ulicy Żeromskiego w Trzebnicy, nowe budownictwo,
proszę dzwonić po 18:00, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (2) 2-pokojowe w Trzebnicy
(sypialnia + pokój z aneksem kuchennym) +
miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Wolne od marca, tel. 691 894 011.
Mieszkanie (1) 2 pokojowe, 40 mkw, I piętro
ulica Kościelna w Trzebnicy, wyremontowane i
umeblowane, od zaraz, tel. 501 604 984.
Mieszkanie (1) w Trzebnicy, 50mkw, 2 pokoje (sypialnia i salon z aneksem kuchennym),
nowe osiedle, umeblowane i wyposażone.
1300 zł + opłaty (prąd, gaz, czynsz), proszę
dzwonić po godz. 18:00, tel. 607 532 512 lub
607 795 954.
Piętro domu(1) w okolicy Trzebnicy – Ligota Trzebnicka, parking, stanowisko na ognisko,
cena 1600 zł z mediami, tel. 665 886 993.
Piętro domu(1) dla firmy do 10 osób, 80
mkw, parking, stanowisko na ognisko, cena
2400 zł z mediami, tel. 665 886 993.
Mieszkanie (1) pojedynka, w Trzebicy, od
zaraz tel. 71 758 46 61, 669 526 136.
Mieszkanie (1) w Trzebnicy 2 pokojowe,
43mkw, tel.730 080 567
lokal(2) 45 mkw, dwupoziomowy, w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego 35, przy Deptaku, po
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.
mieszkanie (20) Trzebnica-Nowy Dwór, 4
małe pokoje, kuchnia łazienka od zaraz, cena
do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
mieszkanie lub dom (20) do wynajęcia w
Trzebnicy lub okolicach dla 4 osobowej rodziny
(minimum 2 pokoje), tel. 601 775 733, 791 989 383.
Lokal(19) użytkowy o powierzchni 159 mkw
w Centrum Milicz ul. I Maja 1C – idealny pod
każdego rodzaju działalność. Cena do uzgodnienia, tel. 726 003 142.
lokal(18) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomieszczenia + pomieszczenie socjalne wraz z toaletą, ogrzewanie elektryczne, tel. 603 283 075.
Lokal(18) handlowo-usługowy, 36 mkw, w
Trzebnicy, przy ul. Pobożnego, tel. 514 399 495.
Kawalerka(18) Trzebnica, ul. Roosevelta,
cena 900 zł, tel. 535 998 558.
Garaż(18) w Trzebnicy, kanał + światło, tel. 691
498 650.
Działka(17) 5 km od Trzebnicy, 0,5 ha lub
1,5 ha, ogrodzona, jest prąd i woda, 3 bramy
wjazdowe, cena do uzgodnienia, dzwonić
wieczorem, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
Mieszkanie (17) 37 mkw, III piętro, w Trzebnicy, tel. 600 120 894.
Mieszkanie(16) nowe, 52 mkw, przy. ul.
Korczaka. Pokój z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce postojowe w parkingu podziemnym. Cena do
uzgodnienia, tel. 792 190 460.
mieszkanie (16) dwupokojowe, osiedle
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608
846 182.

szukam do wynajęcia
Mieszkanie (5)w okolicy Trzebnicy, do 7 km,
nie umeblowane, tel. 570 313 265.
Mieszkanie (4) w Trzebnicy, nie umeblowane, 1pokojowe lub kawalerka, tel. 570 313 265.
Mieszkanie(16) niepalące małżeństwo z 2
psami pilnie szuka kawalerki lub mieszkania
2 pokojowego, może być nieumeblowane,
tel. 790 740 590.

zamienię
mieszkanie (1) 2 pokojowe, 38mkw, I piętro, Rynek, zamienię na podobne w Trzebnicy, do II piętra, ul. Bochenka lub Kościelna,
tel. 663 201 378.

dam pracę
Tynkarz(4) może być do przyuczenia,
chętny do pracy!, tel. 512 471 588.
Doradca klienta(5) Oddział Partnerski
PZU S.A. w Trzebnicy poszukuje osób na stanowisko Doradca klienta, praca w godzinach
od 8 do 16, różne formy zatrudnienia; wymagania: niekaralność, wykształcenie minimum
średnie. CV wraz z klauzurą dotyczącą przetwarzania danych, prosimy przesłać na maila:
bszumilas@pzu.pl.
SPRZEDAWCA(4) zatrudnię sprzedawcę do
pracy w kawiarni MARKIZA w Trzebnicy. Pełny
etat. Umowa o pracę, e-mail: kawiarnia.markiza@gmail.com , tel. 603 262 837
CIASTKARZ (4) zatrudnię osobę do cukierni
do produkcji ciastek. Praca jednozmianowa.
Umowa o pracę, tel.691 283 007.
Kierowca(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni Kierowcę C+E do transportu urządzeń
na terenie kraju. Umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl , tel. (71) 312-72,50.
Spawacz(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni osobę na stanowisko Spawacza. Umowa o pracę, biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50.
Kosmetyczka(3) zatrudnię kosmetyczkę w
salonie kosmetycznym na bardzo dobrych warunkach w Trzebnicy, tel. 790 266 665.
Pracownik fizyczny(3)PRACA W NIEMCZECH. Pracownik fizyczny z doświadczeniem
przy pracach wykończeniowych. Elastyczne
warunki zatrudnienia. 40 - 50 godz. tyg. Zarobki
od 7 do 12 euro na godz. w zależności od posiadanych umiejętności i zaangażowania. Znajomość elektryki i hydrauliki będzie dodatkowym
atutem. J. Niemiecki nie jest wymagany, e-mail:
mk@trzebnica.net, tel. +48 883 388 601 .
Fryzjerka(1) Praca w Trzebnicy, tel. 511 092 122.
Piekarz/pomoc(1) piekarza/osoba do
przyuczenia Piekarnia AROBIS w Skarszynie, tel.
601 587 797.
Kierowca(1) Piekarnia AROBIS w Skarszynie,
tel. 601 587 797.
Pracownik
produkcji(22)
firma
Sanmar w Szczytkowicach zatrudni na dogodnych warunkach pracowników do produkcji palet drewnianych, dzwonić w godz.
od 8.00 do 15.00 tel. 665 464 876.
Sprzątanie (20) zatrudnię osobę z Trzebnicy
na emeryturze do sprzątania w obiekcie, 2 x w
tygodniu w Trzebnicy, dzwonić w każdy wtorek od godz. 9 – 21, tel. 607 723 072.
SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy internetowej, Firma BUSINESS NAVIGATOR Sp.j.
poszukuje do pracy w Trzebnicy. OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + prowizja), umowę o pracę, ciekawą pracę w młodym dynamicznym zespole. OCZEKUJEMY:
obsługi komputera + Internet, swobody w
rozmowach telefonicznych z szefami firm, wykształcenia minimum średniego. Prześlij CVna
Adres: BUSINESS NAVIGATOR Sp.j.,pl. Wolności
7b, 50-071 Wrocław lub e mail: krzysztof.nowak@baza-firm.com.pl
Pracownik biurowy(15) zatrudnię samodzielnego pracownika do biura rachunkowego w Trzebnicy. zgłoszenia : rekrutacja.biuro29@gmail.com. tel. 609 814 209, 691 593 340.
Kelnerka/kucharz(17) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.

wysłaniu sms (oddzwonię) na tel. 509 170 171.
Matematyka(17) szkoła średnia, matura, tel.
603 548 603.
Język niemiecki (17) nauczycielka pomoże
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
zł, tel. 783 164 357.
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MOTO / BUDOWLANE / AGD
Sprzedam
Passat(5) B6 2008r.silnik 1.9 TDI. Skrzynia manualna. Pełen serwis dwa kluczyki, dwa komplety kół (lato zima).W aucie nie palone, nowy
rozrząd, wszystko udokumentowane, cena
17800 zł, Trzebnica, tel. 786 230 164.

Citroen (5) C5, rok 2002,poj. 2l,/B, zakupiony
w 2014r od pierwszego właściciela w Polsce.
sprowadzony z Norwegii w 2007r. Od samego
początku w aucie nie było palone, nie służyło
za taksówkę, czy woziło tonę gruzu, cena 6500
zł, do negocjacji, tel. 606 188 284.
KIA(5) SOUL, rok produkcji 2010, pierwsza rejestracja 2011, kolor czarny, bezwypadkowa,
oryginalny lakier, jeden właściciel (kierowca),
dodatkowy komplet opon na aluminiowych
felgach, blokada skrzyni biegów, od nowości
pokrowce na fotelach, dwa oryginalne kluczyki, zadbane wnętrze, cena 25900 zł., do negocjacji, tel.575 808 308.

Przyczepa(4) drewniana, podwyższone
burty, stan bardzo dobry, mało używana, tel.
71 387 02 29.
Części (4) do Fiata 126p - blacharka, mechanika, tel. 605 365 312.
Drzwi (4) lewe do ROVER 214, tel. 603 465 219.
Drzwi (4) lewe do ROVER 214, tel. 603 465 219.
Osłona pod silnik (2) do forda Focusa
2001 rok, tel. 603 864 654.
Sprężyny(2) komplet sprężyn do BMW 318
rok 1992, tel. 603 864 654.
Lampy(2) przednie do Asty II, tel. 603 864 654.
Lampa(2) do Astry II. Lewa tylna, tel. 603 864 654.
FELGI (2) aluminiowe R. 16, używane, w dobrym stanie. Cena za komplet: 600,00 zł,
Trzebnica, tel. 602 411 873.

Mata(1) grzewcza 12V, na siedzenie w samochodzie, firmy WAECO, mata posiada dwa
stopnie grzania. tel. 534 666 552.

peugeot(4) 206, grudzień 2004, silnik 1.4
benzyna, przebieg 62 000, pierwszy właściciel,
kupiony w salonie, cena 10 000 zł, garażowany,
tel. 507 879 479.
Peugeot(3) 308 HDI, czarny, 110 KM, przebieg
188 200 km., klimatronic, nawigacja, bezwypadkowy, ubezpieczenie i przegląd do 08.2018,
stan bdb, cena 17 500, tel. 601 748 340.
BMW(3) 118, 2005 rok, oryginalny przebieg 168
000 km, bogate wyposażenie - m.in. reflektory
ksenonowe, nawigacja z I-Drive, dwustrefowa
klimatyzacja, tempomat, czujniki parkowania
przód i tył, doposażone w M-Pakiet zewnętrzny - oryginalne części, Cena 22 500 zł, tel. 661
891 239.
golf 5(2) plus, rok 2005, silnik 1,6 benzyna,
kolor szary metalic, cena 16300 zł, przebieg
120 000 tys. Km, z Niemiec, ful opcja, tel. 605
432 606.

Skuter(2) Yamaha 250, rok prod. 2000r, tel.
664 033 754.

kołpaki (22) Audi, 4 sztuki, cena 60 zł, Trzebnica, tel. 514 604 545.

Opony(22) zimowe, używane, w dobrym stanie po 2 sztuki : 205/60/15 Nokian , 195/65/15
Pirelli Barum Semperit Dunlop Continental.
Cena od 30 do 50 zł za szt. Trzebnica, tel. 514
604 545.

Akumulator(21) Baner-12v-66 Ah 540 A,
stan dobry, tel. 601 622 703.
Opony(21) 4 sztuki, ZIMOWE, DĘBICA, FRIGO
145/70 R13, używane, cena 55 zł /sztukę tel.
502 433 986.

Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 bez zasobnika, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 300 zł, tel. 603 629 727.

Budy(21) dla psów ocieplone i pomalowane.
Mała 190 zł, średnia 220 zł; duża 300 zł, tel. 661
627 423; 71 38 47 692.

SZUKAM PRACY
Murarz/tynkarz(2) w budowlance,
murowanie, szalowanie, zbrojenie, na terenie
Trzebnicy, tel. 577 294 430.
Kierowca(1) kat. B poszukuje pracy, stała,
dorywcza, kraj i zagranica, doświadczenie, tel.
699 277 755.
Pomoc(5) pomogę starszej osobie, zrobię
zakupy, jestem osobą życzliwą i empatyczną,
tel. 510 773 825.
Sprzątanie (20) ogrodów, placów budów,
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
opieka nad dzieckiem (20) poszukuje dorywczej pracy: sprzątanie ,mycie okien,
Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
Sprzątanie (18) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (5) domów, mycie okien, tel. 510
773 825.

renault(21) laguna 1995 r., przegląd do
11.02.2018, ubezpieczenie do 3.06.2018, dwa
komplety kół, 1400 zł, tel. 608 899 047.
Toyota(20) Corolla 1,4 D4D szary metalik
2004r z polskiego salonu, bogate wyposażenie, tel. 609 936 972.
Renault(2) Fluence, rok produkcji 2013, 1.5
diesel, auto z polskiego salonu, zadbane, cena
36 900 zł, Trzebnica, tel. 664 989 811.

Kierownica(22) do Fiata Stilo z 2005 r. Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia w
Trzebnicy. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.
Felgi (21)stalowe 14 komplet do Nissan Almera
N15, dodatkowo komplet śrub, cena 200 zł, tel.
505 526 895.

KOREPETYCJE
hiszpański (21)lekcje dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
Język hiszpański (19) korepetycje/zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do
ucznia – 50 zł/godzina, tel. 697 722 995.
Język angielski(16) tel. 607 475 211.
Gra na skrzypcach(16) Muzyk – emerytka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepianie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korepetycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia z
muzykoterapii. Ewentualni chętni – proszę o
uprzednie wysłanie smsa – na każdy odpowiem tel. 509 170 171.
Fortepian (16) skrzypce, śpiew – muzyk
– emerytka pomoże w ćwiczeniach domowych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorosłych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim
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Audi (18) a4 B6 3.0 V6 220KM + LPG, 2003 rok,
330 000 km, bogate wyposażenie: lampy ksenonowe, kurtyny i poduszki powietrzne, dwustrefowa nawigacja, alufelgi. Cena 16 700 zł, tel.
607 532 512.

FIAT(18) DUKATO rok1999, kolor biały, trzyosobowy, po remoncie, hamulców, amortyzatorów i przegubów, po wymianie oleju, ubezpieczony, zarejestrowany, stan dobry. Cena
3000zł, tel. 600 905 862.
Seat(1) Ibiza w oryginalnym pakiecie FR 1.9
TDI 131KM z 2006 roku, 246 000 km przebiegu.
Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

OPONY(20) ZIMOWE z felgami stalowymi Bridgestone, rozmiar 195/60/R16 4 szt. Opony do
VW Tourana , Sharana, Seata Alhambra, stan
bdb. Cena za komplet 1000 zł, Trzebnica tel.
605 327 016.
Kultywator(4) z wałkiem , tel. 603 465 219.
Pług (4) dwu i trzy skibowy , tel. 603 564 219.
Kosiarki (4) spalinowe i elektryczne do trawy, tel. 603 465 219.
Obsypnik (4) do ziemniaków, tel. 603 465 219.
Opryskiwacz(4) Skotarek, 12 metrowy, tel.
603 465 219.
Śrutownik (4)na kamienie, tel. 603 465 219.
Zderzak (4) tylny oraz drzwi prawe do forda
PUMY, kolor srebrny, stan dobry, tel. 603 465 219.
Części (4) do prasy niemieckiej K 442, tel. 603
465 219.

Traktor(2) URSUS C330, tel. 572 564 415.
Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

maszyny rolnicze (1) opryskiwacz, Skotarek 1200 zł, rozsiewacz nawozu, lej 350 zł,
tel. 516 846 468.
Taśma do kombajnu(1) ziemniaczanego, GRIMA, nowa, cena 2000 zł, tel. 664
024 722.
Nakładki (1) metalowe do burt przyczepy,
używane, cena 400 zł, tel. 664 024 722, 608
082 456.
Opryskiwacz(1) skoterek 1000 zł, siewnik
do nawozu "LEJ" 350 zł, tel. 516 846 468.
Drewno(2) opałowe, do wędzenia. Drewno
w kawałkach 1,5-2 metry. Odbiór i załadunek
osobisty w Trzebnicy, tel. 603 283 075.
sadzonki (21) sadzonki w doniczkach SZMARAGD wys. 80 cm cena 08 zł/szt i BRABANT 100
cm cena 10 zł/szt, możliwość dowozu. tel. 71 38
47 692, 661 627 423.

Kultywator(21)z wałkiem, tel. 603 465 219.
Pług (21)3 Skibowy, tel. 603 465 219.
Kosiarka(21) spalinowa i elektryczna, tel.
603 465 219.
Części (21)do presy Niemki, k.442, tel. 603 465 219.
Przyczepa(19) rolnicza, sztywna, metalowa
z burtami, ładowność około 3 tony, bez dokumentacji, cena 2500 zł, do negocjacji, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Podpórki (1) do roślin, bambus 60 cm wysoki, używany przed rok, 8000 sztuk, cena 0,05
groszy / sztukę, nowy bambus 60 cm wysoki,
1900 sztuk, cena 0,08 groszy / sztukę, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Kultywator(1) rozkładany 3,6 m, stan dobry, cena 1500 zł, do negocjacji, tel. 608 082
456, 664 024 722.
Płyta indukcyjna(4) Philipiak, patelnia
królewska, płyta indukcyjna PH-I90, nowa,
cena: 2500 zł, tel. 601 157 829.
Płytki (4) tanio, 16mkw, terakota podłogowa,
tel. 791 301 200.

Płyta gazowo - elektryczna(4)
do zabudowy, tel. 731 181 454.
Żyrandol(4)pięcioramienny, tel. 731 181 454.
Podgrzewacz(4) do wody, gazowy, stan
bardzo dobry, rok czasu używany, tel. 798 484 366.
Piec(4) gazowy CO Vaillant 2-funkcyjny, wiszą-

cy, 28kW (sprawny), tel. 605 365 312.
Pompa(4) CO typ PCO-25, tel. 605 365 312.
Umywalka(4) 60x60cm, tel. 605 365 312.
Płyta indukcyjna(4) Philipiak, patelnia
królewska, płyta indukcyjna PH-I90, nowa,
cena: 2500 zł, tel. 601 157 829.
Lustro(4) IKEA, o średnicy 55 cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
Lustro(4) IKEA, o średnicy 55 cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
Kafle (4) Laufen. Wym. 10 x10, są na podklejce
3 x 3 Kolory: białe matowe (32m2) i zielona mięta (3m2). Cena: 800 zł, tel. 601 157 829.

Płyty(4) 19 płyt o wymiarach: 70cm x 30cm,
są w odchyłce wymiarowej +/- 2 cm. Cena: 500
zł, Tel. 601 157 829.

Pralka(3) wirnikowa, Lusia ,używana, cena
120 zł, tel.531 329 226.
pralka(3) wirnikowa Lusia używana cena 120
zł tel. 531 329 226.

Deski (2) jesionowe, 5cm gr, sezonowane 4
lata, cena 1000 zł/m3, tel. 605 432 606.
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FIRMA VIDIAN
ZATRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

wysokość 120 cm, 6 szt wełna Superglass
(60mm) w tym jedno opakowanie jest uszkodzone, pozostałe są całe oraz 1 sztuka wełny
mineralnej Isover Saint – Gobain. Wełna z
uszkodzonym opakowaniem za 70 zł. pozostałe za 100 zł. W przypadku zakupu wszystkich,
cena do negocjacji, Trzebnica, tel. 691 141 985.

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Krajzega(1) kompletna, działająca, silnik
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł,
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.

Świątniki

ROWERY / WÓZKI

ul. Trzebnicka 15

Sprzedam

tel. 71 387 05 46

rower(5) dziecięcy, B-Twin, stan bardzo dobry, cena 250 zł., tel. 795 256 489.

Wkrętarka(2) MOKITA + 2 akumulatory,
sprawna, cena 200 zł, tel 505 838 073.
Młot(2) udarowy BOSS, cena 250 zł, tel. 505
838 073.
Karcher(2) 585, 120 bar – ciśnienie robocze, w komplecie lampa i końcówki, stan bardzo dobry, cena 350 zł, tel. 505 838 073.
materiały konstrukcyjne (2) metalowe: kątowniki, kształtowniki,ceowniki, płaskowniki, tel. 798 263 003.
Stemple (2) budowlane, stalowe, regulowane, raz używane, 40 szt., tel. 605 432 606.
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stacja dysków cena 300 zł, tel.604 710 64
Radioodbiornik (3) lampowy, cena 120 zł,
tel. 502 677 578.

Firma Panda Trzebnica Sp. z o.o producent mebli i elementów
wyposażenia wnętrz o wysokim standardzie zatrudni:

Maszyna(3) do pisania, Olympia, cena 300 zł,
tel. 502 677 578.

•
•
•
•
•

Wykształcenie kierunkowe techniczne,
Umiejętność tworzenia dokumentacji w środowisku Auto-Cad
Prawo jazdy kat. B
Dyspozycyjność
Dokładność

KONTROLER JAKOŚCI/PAKOWACZ

Wózek (4) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola w bardzo dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami. W cenie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi.
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209.

Wymagania:

witryna(2) narożna , pokojowa , kolor
orzech, cena 350 zł, tel. 692 508 273.

• dobrze widziane doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
• dobrze widziane techniczne wykształcenie zawodowe
• skrupulatność,odpowiedzialność

Opis stanowiska:

Stół(3) Meble holenderskie -stół + 6 krzeseł
stylowych wys.73,5 cm. szer.121/125 cm.,wy, dł.
124/169cm po rozłożeniu cena 1500 zł, tel.604
710 648.

• produkcja mebli w szerokim asortymencie materiałowym od płyt
meblowych poprzez MDF do obróbki materiałów typu Corian
• produkcja mebli pod indywidualne zlecenie klienta

Poduszka i koc(1) [70 x 60 cm], koc [190
x 140 cm] wełniany. Posiadam 2 komplety, tel.
534 666 552.

Wymagania:

Szafka(5) nocna , cena 70 zł, tel.667 888 993.

• doświadczenie jako samodzielny stolarz przy produkcji nietypowych
mebli
• dobrze widziane wykształcenie kierunkowe – stolarz
• umiejętność czytania rysunków technicznych
• znajomość materiałów i okuć używanych do produkcji mebli
• znajomość technologii produkcji mebli
• dobrze widziane prawo jazdy kat. B

stół(3) rodzinny, wymiary 160/80, jest nowy,
nie używany, tel. 535 091 637.

Oferujemy

•
•
•
•
Komoda(4) holenderska, dębowa, tel. 603
465 219.
Szafka(5) pod RTV, cena 300 zł, tel. 604 489 719.

pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
motywujący system premiowania
stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy
możliwość zdobycia rozwoju zawodowego

Prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl

Wózek (2) spacerowy, firmy Rapid, posiada parasolkę, osłonę na nóżki osłonę przeciw deszczową, osłona na komary i owady,
wkładka, tel. 535 091 637.

Ława(1) owalna, jasny orzech, w środku szyba, stan bardzo dobry, tel. 784 980 074.
meble młodzieżowe (4) Black Red White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca, szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.
Wersalka(2) rozkładana, kolor miodowo
-beżowy, cena do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
Regał(2) z IKEA, cena 100 zł, czarny, tel. 605
432 606.
Worek (2) bokserski , obwód 100 cm, wysokość 100 c, cena 100 zł, tel. 605 432 606.
Meble (1) holenderskie, tel. 798 263 003.
Sofa(2) nierozkładana. Stan idealny. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

Firma LP SERWIS Sp. z o.o. w związku z dynamicznym rozwo jem poszukuje kandydatów na stanowisko:
Wypoczynek (4) zestaw wypoczynkowy,
sofa, 3+2+1, fotel do renowacji , cena 200 zł, tel.
781 154 238.

Przedstawiciela Handlowego
Do obowiązków pracownika należeć będzie:

Wymagania:

Chodzik (18) 4-kołowy z balkonikiem dla seniora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Sprzedam
telefon (4) zwykły, dotykowy, Myphone
Pocket, mało używany, cena 160 zł, tel. 693
790 106.

urządzenie do ćwiczenia(22) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Jedyny mankament to widoczna
plama po farbie, Trzebnica, bardzo mało używane. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.

• realizowanie planów sprzedaży poprzez obsługę stałych klientów
i pozyskiwanie nowych na terenie Dolnego śląska.
• prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych.
• kreowanie dobrego wizerunku firmy.
Meble (3) pokojowe dł. 204 cm wysokość 185
cm , głębokość 50cm stan bardzo dobry, cena
300 zł, tel.604 710 648.

PłytkI (21) i ceramiczne, zostały mi po remoncie. Jedna paczka nawet nie jest rozpakowana
w drugiej brakuje 2 szt. więc łącznie jest 20 szt.
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce
jest 1.1 m, białe z odcieniami kremowymi, do
zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 50 zł
dotyczy 2 opakowań, tel. 691 141 985.

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

• końcowa kontrola jakości wyrobów stolarskich
• weryfikacja zgodności wyrobu z zamówieniem
• pakowanie stolarskich wyrobów gotowych

STOLARZ MEBLOWY

Skuter(21)TGB, tel. 603 465 219.
Rowery(21) miejskie, holenderskie, tel. 603
465 219.
Siedzisko(20) samochodowe, stan dobry,
cena 20 zł, tel. 505 133 755.
.

Pracuj z nami

Kredens(3) meble holenderskie -kredens z
witryną i barkiem wys.207 cm. szer.153 cm.,wy,
głębokość 57cm cena 700zł, tel.604 710 648.

Opis stanowiska:

Wentylator(1) łazienkowy, z wyłącznikiem czasowym, nowy, tel. 534 666 552.

Styropian (1) 4 opakowania, fasada 15 cm
grafit, 2 opakowania Knauf 0,31 oraz 2 opakowania Arbet 0,33, ogólnie posiadam 16
listków. Płyty są całe, cena promocyjna 130
zł, pozostałości po ociepleniu domu. Odbiór
własny w Trzebnicy. Tel. 664 233 741.
Kuchnia(1) gazowa z butlą, tel. 798 263 003.
Pralka(1) automatyczna , tel. 798 263 003.
lodówka(1) LIBHERR, tel. 798 263 003.
Pralka(22) LG WD-10490NP,Ładowanie od
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (W x S
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja czasu,
bez zagnieceń i inne. Prosta w obsłudze, ma
uszkodzone łożysko (hałasuje przy wirowaniu). Poza tym działała bez problemu, cena
300zł, tel. 693 790 106.
Piec(22) gazowy, dwufunkcyjny, marki
ULRICH, po demontażu, sprawny po przeglądzie. Cena do uzgodnienia, tel. 602 556 460.
Ekspres(22)przelewowy do kawy, firmy STUDIO/QUIGG. Termos o podwójnych ściankach
ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką
i zaworem wylotowym. PROGRAMATOR –
możliwość zaprogramowania, filtr do standardowych worków, automatyczne wyłączanie,
Trzebnica, cena 65 zł, tel. 691 141 985.

Opis stanowiska:

Wymagania:

Fotele (5) 2 sztuki, cena 450 zł ,tel. 604 489 719.

Trymer(1)marki BRAUN BT 5070, tel. 534 666 552.

Technolog
Wydziału Produkcyjnego
• Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego Rekord ERP pod
względem dokumentacji technicznej oraz technologii produkcji
• Tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną w obrębie
wydziału przy użyciu Inventor oraz Vault Professional

Głośnik (2) basowy, z wewnętrznym
wzmacniaczem, cena 45 zł, tel. 505 838 073.
Pistolet(22) wiatrówka, Skif, niesprawny,
kompletny, cena 3000 zł, tel. 576 140 124.
Laptop(22) Lenovo, nowy, nieużywany, cena
1000 zł (w sklepie 1230 zł), tel. 662 016 519.

Rower (4) holenderski męski i damski , tel. 603
465 219.
Rower(4)górski, marki BULLS, tel. 603 465 219.
Rower(4)górski, dziecięcy i młodzieżowy, tel.
603 465 219.
Chodzik (4) (balkonik), 4-kołowy, składany, tel.
605 365 312.
Hulajnoga(2) oxello 1.8, cena 120 zł, tel.
605 432 606.
Rower(2) trekkingowy, koła 26 Cali, hydrauliczne hamulce, przerzutki SIMANO RUO,
cena 1000 zł, tel. 505 838 073.
Jeździk (20) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603
873 294.

• wykształcenie min. średnie
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• umiejętność praktycznego wykorzystania technik sprzedaży, negocjacji oraz zasad obsługi klienta
• umiejętność budowania dobrych oraz trwałych relacji z klientami
• zdolności prezentacyjne i negocjacyjne
• silna wewnętrzna motywacja oraz pasja w działaniu
• prawo jazdy kat. B

obraz (2) wymiary 127 x 68cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

AKCESORIA DLA DZIECI
Sprzedam
Lalka(4) z dodatkami, cena 20 zł, tel. 693
790 106.

Oferujemy:

Meble (3) młodzieżowe z biurkiem i szafa,
wys.190 cm dł 312 cm, gł.54cm stan bardzo dobry, cena 350 zł, tel.604 710 648.

• pracę w profesjonalnym i odnoszącym sukcesy zespole
• stabilne warunki zatrudnienia
• atrakcyjny system wynagrodzenia

Aplikacje można składać

Buciki (5) sportowe, roz.23, stan bardzo dobry,
cena 10 zł, tel. 696 427 807.

Biurko(2) kolor beżowy, w bardzo dobrym
stanie, cena 50 zł, tel. 724 423 151.
Obraz(2) wymiary 60 x 70cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

michal@lpserwis.pl, telefon: 71 387 27 41 / 71 312 30 51
Drzwi (21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny,
tel. 603 465 219.
Lodówka(20) BOSH, z osobnym zamrażalnikiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.
Młot(20) udarowy, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
Myjka(20) ciśnieniowa, karcher, sprawna kompletna, cena 300 zł tel. 505 838 073.
Piece (1) nadmuchowe, 13 sztuk, cena 500 zł /
sztukę, stan dobry, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Grzejnik (1) żeliwny, stan bardzo dobry, cena
za jedno żeberko 7 zł, tel. 608 082 456, 664 024 722.
wełna mineralna(5) 7 sztuk, 18mkw,

Antena(5) satelitarna, firmy LTC Digital, 90cm,
nowa, zakupiona 17.02.2018r, posiadam paragon zakupu. Odbiór w Trzebnicy. Cena 60zł, tel.
663 170 186.
Telefon (4) stacjonarny, dwie sztuki w tym
jeden bezprzewodowy, cena do uzgodnienia,
tel. 731 181 454.
komputer PC(3) pamięć 4,00 GB, Windows
7 Home Premium, monitor LG 19'', klawiatura,
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Meble (3) holenderskie -szafka rtv, wys.78/98
cm. szer.98 cm.,wy, głębokość 50cm, cena 250zł
tel.604 710 648.
Meble (3) młodzieżowe, (meblościanka), Black
Red White, stan mebli oceniam na bardzo dobry, nie zniszczone, wymiary : długość 266 cm,
wysokość 198 cm, głębokość szafy to 56 cm,
cena 250 zł, do negocjacji, polecam, tel. 669
939 603.

Bluzy(5) cieple, roz.68, stan idealny, cena 10zł
/szt., tel. 696 427 807.

UBRANIA
Narożnik (2) kuchenny 190 x 152 cm wraz
ze stołem rozkładanym. Całość stabilna i masywna. W narożniku podnoszone siedziska.
Stan widoczny na zdjęciach. Cena 600 zł, tel.
603 127 204.

Sprzedam
Ubranka(5) cztery zestawy dla chłopca,
roz.80-86, stan bardzo dobry, cena 10 zł -20 zł,
tel. 696 427 807.
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Kurtka(4) używana, młodzieżowa, z membraną, roz. 170, H&M, cena 70 zł, tel. 693 790 106.

9.03.2018

Kupię
/ ODDAMj /chwili
przyjmę
z ostatnie
Kupię szyld(4) poniemiecki, reklamowy
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ZNALEZIONO Kota

(5)

znaleziono kota w okolicy Rynku. Właściciela proszę o kontakt, tel. 693 338 390.

(najlepiej emaliowany), tel. 503 032 094.

Kupię Żerdzie (2) lub stemple budowlane,
drewniane, tel. 693 223 802.
Oddam za darmoFotele (21) dwa fotele, rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową,
tel. 734 142 261.
Przyjmę telefon(19) przyjmę nieodpłatnie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.

ZAGINĄŁ owczarek

(4)

Dnia 15 stycznia 2018 roku w Szczytkowicach zaginęła sunia rasy owczarek
niemiecki długowłosy czarny podpalany. Wabi się Carmen, ma 3 lata, jest
nieufna wobec ludzi. W dniu zaginięcia
miała na szyi kolczatkę. Widziana była w
okolicach Domanowic, Brzykowa, Pawłowa i Wszemirowa. Gdyby ktoś miał
jakiekolwiek informacje na jej temat
bardzo proszę o tel. 609 210 199.

SCHODY

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

100 %

kosmetyczny

DĄB JESION
BUK SOSNA

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d

www.schodex.net

TAXI 1
TRZEBNICA
telefon

601 270 514

MECHANIKA
samochodowa

kierownik
BUDOWY

TŁUMACZ
PRZYSIĘGŁY

mgr inż. Tomasz Grzebień

Trzebnica
ul. Jędrzejowska 25A
pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 9:00 - 14:00

tel. 796 060 595

języka
niemieckiego

Nadzory budowlane / Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo
zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

Trzebnica
ul. Armii Krajowej 14/1
tel. 71 387 27 17
kom. 720 577 941

tel. 571 384 365

e-mail: mgrlech63@gmail.com

tomasz.grzebien@gmail.com

Usługi

budowlane
malowanie
podłogi
tarasy itp
tel.

513 033 532

WYCENA
rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

Maciej Nowak

Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

883 38 03 96

firmy Viessmann Aquahome
Uruchomienie
oraz regulacja bezpłatnie

tel. 533 533 288

USŁUGI
REMONTOWE
Tomasz Pietrykowski
• płytki
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467
Firma

TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel.

693 431 523

kart sim

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

TELEFONY
KOMÓRKOWE
SKUP / SPRZEDAŻ

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

profesjonalny serwis

oskargsm.pl
Trzebnica ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

- masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy
ZABEZPIECZ SWÓJ TELEFON Zapraszmy!!!

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

WUKO Krzysztof Buczek

uzdatniania wody

Rejestracja

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

wysokiej jakości stacji

Firma

p.h.u. "jaros" Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej

704 748

Montaż - sprzedaż

241 276

Sprzedaż Węgla

Agnieszka Prokopowicz

ul. Krzywoustego 105, Wrocław

tel. 725

602 728 266

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

NIERUCHOMOŚCI

tel. 721

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

47
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tel. 609

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

Nowy skład opału

Naprawa

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

Laptopów

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza
tel: 504 016 924
Dojazd Gratis
mail: uslugilb@gmail.com

ANGIELSKI
TRZEBNICA
50 zł za 60 minut
• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724

663 557

Piotr Jankowski

węgiel tylko z polskich kopalni

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał
Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa
tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

SZ A M BA
6 0 5 3 31 90 3

Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

droga do bezpiecznej gotówki

LOMBARD 66
Tanio

Trzebnica
ul. Kościelna 2
tel. 71 312 37 60
kom. 508 621 558

Bezpiecznie

Z b i orn i k i na deszczówk ę
b i olog i czne ocz yszczaln i e śc i eków
prz y ł ącza wodno - kanal i zac yjne
tel.

meble kuchenne
meble na wymiar

605 432 606

Szybko

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe

- malowanie
- tapet0wanie
- zabudowy karton-gips
- układanie
glazury i paneli
tel.

atrakcyjne cenY!

Szafy

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

wywóz nieczystości
płynnych

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

514 915 / 697 011 953

Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł
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Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!
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